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PLENARA CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ SI SPORT
Marți 14 ianuarie,

luat parte membrii _ _ ____ ______ _
zică și Sport, membri ai Comitetului Olimpic Român, repre
zentanți ai organelor și organizațiilor de stat și obștești care 
au sarcini în domeniul educației fizice și sportului, președinți 
și secretari generali ai federațiilor sportive, președinți ai con
siliilor județene pentru educație fizică și sport, pieședinți ai 
unor cluburi și asociații sportive, reprezentanți ai presei.

Tovarășul Anghel Alexe, președintele C.N.E.F.S., a prezen
tat raportul cu privire Ia pregătirea și participarea sportivilor 
români la Jocurile Olimpice din Mexic, precum șl planul de

a avut loc plenara C.N.E.F.S. Ia care au 
Consiliului Național pentru Educație Fi

Miercuri 15 ianuarie 1969

5

cuvîntul nume-

(Agerpres'’

de pregătire a 
din anul 1972

precădere), au îrgăd 
dr
purteze In ar.

Trimisul nostru special la Londra, CRISTIAN MANTU, relatează:

(Continuare in pag. a 3-a)

A FOST
DEFINITIVAT

TRASEUL

CUTEZĂTORII
LA UNICAT ?

AN DECISIV
iSILAIPENTRU ILEANA12'

I

(citiți amănunte 
în pagina a 2-a)

tine-
clu-
ace-

acțiuni în. vederea pregătirilor pentru participarea la Jocurile 
Olimpice din anul 1972 de la Sapporo și Miinchen.

In continuarea lucrărilor, tovarășul Miron Olteanu, secretar 
al C.N.E.F.S., a prezentat plenarei raportul de execuție a buge
tului pe anul 1968 și proiectul de buget pe anul 1969.

Fe marginea celor două documente au luat 
roși membri ai C.N.E.F.S. și invitați.

Plenara a adoptat în unanimitate planul 
sportivilor români pentru Jocurile Olimpice 
și bugetul C.N.E.F.S. pe anul 1969.

RETROSPECTIVA SI PERSPECTIVA 
OLIMPICĂ

In raportul prezentat la plenară, tovarășul ANGHEL A- 
LEXE, președintele C.N.E.F.S. și al C.O.R., a făcut o am
plă analiză a pregătirii și participării sportivilor români la 

Jocurile Olimpice din Mexic, arătînd apoi principalele sarcini 
car.e revin mișcării sportive 
zentare la ediția următoare, 
iimpice.

Vorbitorul a subliniat că, 
în ansamblul marilor succese 
obținute de poporul român, 
sub ----d-_.---“J--'—
s-a înscris și sportul, căruia 
i-a fost încredințată nobila 
misiune de a contribui la în
tărirea sănătății cetățenilor 
patriei, la creșterea unor ge- 
nerața tinere, (puternice și 
viguroase, asdgurfnd — în a- 
celași timp — populației po
sibilitatea de a petrece în
tr-un mod plăcut și util tim
pul liber prin practiceiea 
exercițiilor fizice, a jocurilor 
sportive, a turismului.

Activitatea de educație fi
zică și sport din țara noas
tră, ridicată la rangul unei 
probleme de stat, se înscrie 
plenar în contextul progresu
lui social general al națiunii 
române. Partidul și guvernul 
i-au pus la dispoziție fonduri 
și mijloace materiale remar- 
aibile. Astfel, dotația din bu
getul de stat a crescut în 
1968 de peste două ori față 
de 1965, la care se adaugă 
contribuția A. S. Loto Pro
nosport, veniturile proprii ale 
C.N.E.F.S., precum și aloca
țiile sporite destinate spor...- 
lui școlar și universitar din 
bugetul Ministerului Inyăță- 
năntului și cele ale consiliilor 
populare.

C.N.E.F.S., ou sprijinul și 
participarea. în ultima vreme 
mai efectivă, a unor organi
zații de stat și obștești, a pu
tut dezvolta baza materială 
a sportului de masă și de 
performanță. In această pe
rioadă au fost date în folo
sință 6 stadioane, 8 săli pen
tru jocuri sportive, 4 bazine 
de dimensiuni olimpice (2 a- 
coperite), 17 săli pentru box, 
lupte și haltere, 7 săli de 
gimnastică, acoperind o vasta 
geografie națională. Pentru 
anii 1969 și 1970 se prevăd 
noi construcții și amenajări 
de mare anvergură, printre 
care o sală de sport în Bucu
rești ou 12 000 locuri, săli de 
sport cu 2000 locuri la Timi
șoara, Ploiești și Iași, pati
noare artificiale Ia Miercurea 
Ciuc și Suceava, bazin aco
perit de înot la Brăila și si
tele.

Raportul subliniază impui-

pentru o cît mai bună repre- 
a XX-a a marii compe'

conducerea partidului,

sul dat sportului școlar 
universitar, reorganizarea 
cestor activități î 
sarcinilor actuale, 
rite fața de trecut, 
condus la adoptarea 
suri de mare insei 
a permis lărgirea 
bălă a bazei de sele: 
tru secțiile de p< 
ale cluburilor și i 
sportive. Este abs 
bil faptul că, i 
există în fiecare 
puțin o unitate 
pentru sportul de perf 
școlar, iar pe lingă 
tele de învățăm! nt su 
activează 36 de clubur 
versitare în care își 
șoară activitatea de pregătire 
și competiționalâ cfe-te 
de studer.ți.

Ameliorarea 
condițiilor mato 
posibilă o bună ptegatiic 
sportivilor romAr.t pen 
participarea La J-O. din Me
xic. Acestui scop major a. 
mișcării noastre sportive i-au 
fost puse la dispoziție noi;'.Pa
ce variate. Astfel :
• Consol.darea cu precă

dere a distiplinejor cuprinse 
in programul J.O, cu accent 
pe sporturile individuale, ți- 
tiLnd u-se seama de ponder- 
rea toc in programai o.m.-■

dăruire al multor sportivi, 
aportul eficient al unor clu
buri (Steaua și Dinamo, cu 

t miș- 
t.oastre sportive să . re- 

:1 1968 un fru-
Reprezentan-

4

UI 
iiGsa.

ții Eomămei au cucerit la 
cea niai amplă și mai grea 
ediție a Jocurilor Olimpice, 
15 SlEDALH, dintre care 4 DE 
AUR, 6 DE ARGINT și 5 
DE BRONZ, ocupînd LOCUL 
12 și RESPECTIV 13 in cla
samentele neoficiale pe me
dalii și puncte.

In oortinuare, tovarășul 
Anghel Alexe a analizat con
tribuția diferitelor ramuri 
sportive ia succesul general 
al delegației noastre olim
pice

Au fost evidențiate compot 
țările atletelor. a.e spcrttv: 
lor de La caiac-car.oe, lupți 
scrimă, f ix care a
completat de medal:

LONDRA? 14 (prin telefon). — 
La ora cînd transmit aceste rin- 
duri aproape 30 de ore ne mai 
despart de fluierul inaugural 
al meciului Anglia — România, 
găzduit de celebrul gazon de la 
Wembley. La hotelul Royai Gar- 

„cartierui general" al dele- 
i române, domnește o oare- 
tensiune, o emoție firească 
tea unei partide de aseme-

ea anvergură. Se apreciază aici 
— și aceasta ridică temperatura 
așteptării — că momentul me
ciului cu campionii lumii nu 
este prea fericit pentru fotbaliș
tii români, căci după o surprin- 

are -pasă neagră” în tntîi- 
e internaționale disputate 
eplasare și pe teren propriu, 

ui Sir Alf Ramsey sînt

hotârîți să arunce în joc toate 
forțele pentru obținerea unui re
zultat cît mai favorabil.

In ceea ce privește echipa 
noastră, antrenorul Angelo Ni- 
culescu nu are prea multe mo
tive să fie bine dispus ; doi din
tre jucătorii pe care miza în 
evoluția londoneză, Mocanu și, 
respectiv, Pantea, sînt într-o 
evidentă scădere de formă, iar 
Ghergheli, căpitanul reprezen- 
taîivei române, a suferit un ac
cident în meciul amical de la 
Amsterdam (luxație a genun
chiului drept), accident care îl 
face indisponibil pentru partida 
de miercuri.

în urma ultimului antrena-

O nouă piesă de 
valoare din tezau
rul material al 
sportului nostru de 
performanță — Sala 
sporturilor din Cluj. 
Noua construcție se 
bucură de afluența 
necontenită a 
retulul sportiv 
jean, fiind tn 
lași timp o gazdă 
apreciată a întrece
rilor interne ți in
ternaționale.

JURULUI 
ROMÂNIEI"

ctivitatea de educație 
zică și sport necesară 
toate vîrstele — se stipu
lează în Legea cu privire 

dezvoltarea activității 
de educație fizică, și sport 

— are un rol hotăritor în anii copilă
riei și ai adolescenței cînd organismul 
este în plină perioadă de creștere..." 

în cazul copiilor, al școlarilor pînă la 
vîrsta de 14 ani, un rol major în di
recția transpunerii în viață a unor 
asemenea importante prevederi revine 
Consiliului Național al Organizației 
Pionierilor, instituție menită să organi
zeze activitatea sportivă de masă în 
rîndul elevilor școlilor generale, pre
cum și competițiile și concursurile re
zervate cravatelor roșii.

După Conferința pe țară a mișcării 
sportive și mai ales în urma apariției 
Legii cu privire la dezvoltarea activi
tății de educație fizică și sport, Con
siliul Național al Organizației Pionie
rilor a trecut cu operativitate la orga
nizarea unor activități în rîndul școla
rilor. Consiliu] Național al Organizației 
Pionierilor a realizat ceva mai mult: 
a pus bazele unui club pionieresc — 
„CUTEZĂTORII" — pe lîngă Palatul 
Pionierilor din Capitală.

S-a ivit însă o nedumerire: de ce 
numai Capitala poate avea un club al 
„Cutezătorilor" ? Bacăul, Ploieștiul, Bra
șovul, Constanța, Clujul, Craiova, lașul. 
Timișoara (și, desigur, și alte munici
pii și orașe mari) nu au capacitatea 
să organizeze și ele asemenea cluburi, 
să-și aibă și ele „cutezătorii" lor ? 
Temperatura pasională a gospodarilor 
locali, efervescența lucidă creată în 
jurul unei asemenea probleme, măsu
rată cu simțul realității în toate cazu
rile — iată ce a relevat o asemenea 
perspectivă. A apărut și criteriul lo
gic: existența unor cluburi cu emblema 
„Cutezătorilor" în mai multe centre ar 
constitui un foarte util mijloc de inves
tigație, veritabil barometru al valorilor, 
mai ales în acele discipline sportive în 
care, principiul specializării timpurii re
prezintă o realitate, cum ar fi bună
oară natafia, patinajul și gimnastica. 
Numai într-o astfel de ipostază „Cute
zătorii* ar putea aduce în prim plan 
valori elevate.

N-a sosit încă vremea să se învețe 
din experiența altora mai curajoși și 
să se realizeze specializarea timpurie 
faptic și nu numai în vorbe și statis
tici ? Clubul „Cutezătorii* ar însemna 
calea cea mai directă. Dar, cu condi
ția obligatorie să nu fie redus la uni
cat. Fiindcă, altfel, apare riscul de a-1 
transforma într-un club de seră, de la
borator. Și riscul există. N-ar fi firesc 
să fie preîntîmpinat ?

Tiberiu STAMA

I
I

de parcare pentru
instructori

ți pur

♦

Șaptesăniuțe

magnifici

rs de —.

LA

SCO

MARTINI-

■ar spune, 
anul cu

DEROGARE PENTRU SCHI.
Luni dimineață, cînd au în

ceput școlile, termometrul mare 
de pe ușa farmaciei din Satul 
Lung-Săcele arăta minus 21 
de grade. Dar nu aceasta 
atrăgea atenția. Curios era că, 

” mo-
grl- 
sub 
Mai 
deși 
erau 

echipați ca pentru o mare în
trecere alpină: bocanci, pan
taloni de schi, pulovere, că
ciulite, mănuși cu un deget. în 
plus, cel mari (clasele V—VIII) 
purtau — fără excepție — schi
uri în picioare, iar cel mici 
(clasele I—IV) trăgeau flecare 
cite o săniuță pe care odihnea 
un ghiozdan burdușit cu tot 
felul de scule școlărești.

Ceata înainta agale, veselă. 
Veseli eram și noi la gîndul 
(răutăcios, recunoaștem) că în 
curînd vor ajunge la școală 
unde, după o săpuneală bună, 
directorul îi va trimite neîntîr- 
ziat acasă cu tot echipamentul 
și materialul ăsta alpin. Ori
cum, nu mai erau în vacanță 
și nici măcar nu puteau acuza 
depărtarea, școala fiind în mij
locul satului, iar satul adunat 
în jurul școlii. I-am urmărit, 
deci. Cînd au ajuns la destina
ție, o parte din ei au intrat 
într-un hol unde și-au așezat 
schiurile pe niște rastele spe
cial amenajate. Ceilalți și-au 
„parcat" în liniște săniuțele 
(117 după numărătoarea noas
tră !) în curtea școlii. Nimeni 
n-a spus nimic. Am tăcut și 
noi, așteptînd desfășurarea e- 
venimentelor. Fiindcă, ceva 
trebuia să urmeze !

într-adevăr, a urmat... Is tori?, 
apoi Citirea și ORA DE EDU
CAȚIE FIZICĂ PENTRU . CLA
SA a Vl-a. In cîtevv secunde, 
toți băieții au fost pe schiuri ! 
Cinci minute de încălzire pînă 
la Grădina Fășie, după aceea co- 
borîrl în viteză, slalom. Cînd 
a sunat de intrare la ora ur- 

ishițirilș erku pe ras-

în drum spre școală, toți 
căneii satului își notau cu 
jă în carnete ultima linie 
care s-a ascuns mercurul, 
ciudat însă părea faptul că, 
se duceau la școală, toți

Intîlnirea a fost cu 
totul întîmplătoare. 
Și la surpriza de a 
vedea, atunci cînd 
mă așteptam mai pu
țin, o cunoștință, s-a 
adăugat bucuria de 
a putea schimba cî
teva cuvinte cu o lau
reată a J.O. de la 
Mexic. Deci, discuție 
fără o temă preala
bilă, purtată pe una 
din străzile Clujului, 
ci nd gerul alungase 
mercu-ul termome
trelor jos, tocmai lin
gi — 25 ce grade. Așa 
se explică rapiditatea 

vorbirii cu Uea- 
Sil&i, — c3-
a cuceri 

~uT‘ la Mez

© Termometrul din fața farmaciei 9 Loc

teluri, elevii tn bănci, iar bă- 
trînul profesor de educație fi
zică Ion Tocitu prelua „șta
feta’’ altei clase care avea oră 
de educația fizică, deci schi. 
De ce, însă, schi ? Fiindcă, ne
obositul prof. Tocitu, în dragos
tea lui pentru acest sport, a 
obținut — după multa insisten
țe — O DEROGARE CA ÎN 
ORELE DE EDUCAȚIE FIZICA 
SĂ SE FACĂ, IARNA, NU
MAI SCHI ! Motivînd, pe bună 
dreptate, că școala este sub 
munte, că toți elevii schiază, 
că satul ara □ tradiție în acest

V. TOFAN 
(Continuare in pag. a 3-a)

te rog sa 
i această u 

turor prieteni
Butu

M-am operat de a- 
pendicită în a doua 
jumătate a lunii de
cembrie și apoi am a- 
vut și eu — în sfîr- 
șit — cîteva zile de 
odihnă. Dar, numai 
cîteva pentru că am 
și reluat pregătirile.

— Și te-ai refăcut 
atit de repede ?

— Operația făeută 
!a Clinica a Il-a chi
rurgicală, sub con
ducerea conf. univ. 
E. Cosma, a reușit 
perfect și în ziua de 
1 ianuarie, după ce 
am petrecut Revelio
nul, m-am prezentat, 
împreună cu ceilalți 
colegi din secția de 
atletism a 8.S.M. 
Cluj la primul an- 
rte-ame-t pe anul

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Da, la ora 10.30 
pe stadion. Eu 

ăcut o alergar* 
ă. iar băieții au 
fotbal. De fapt, 

secția noastră a-
Cdlin ANTONESCU

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I

olimpie la Eo-

(Continuare 
tn pag. a 3-a)

această competiție 
anunțat participarea 

200 de floretiști, prin-

șuete 
ut in

„CUPA
IONEL DRIMBĂ PARTICIPĂ

Campionul 
retă, Ionel Drimbă, va fi pre
zent la startul tradiționalei 
competiții dotate cu „Clipa 
Martini" care va avea loc în 
zilele 
Paris.

La 
și-au 
peste

noarul arti- 
~sl Flo-easca^. O zi in care, zeci de 
ieri și tinere s-cu răspîndit pe oglinda 
eriî meerdnd să demonst-'eze — la 
telul categoriei .ambiție' — progresul 

vacanței. Cei mai avan- 
gind. chiar, să debuteze 

e ce sezon.
: A NEAGU

I 
I
I
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SIBIUL IȘI AMPLIFICĂ 
VALENȚELE TURISTICE

I 
se află zăpadă mai bună pen
tru ichiat. ’■esd-at cu urmele

|CURIERUL 
| „TURULUI 
| ROMÂNIEI"
| • in li zile —12 etape • Pornind de la Galați, caravana 

va sirâbaic 1528 hm pinâ la Bucurcșii • fârâ zi de 
odihna! • Marin Mculcscu, Martie ștciancscu și De deI

| Ncgocscu clotțtd/d traseul

Situat în preajma ultimelor clinuri nordice ale Carpaților 
meridionali și a despicăturii făurite de apele Oltului intre 
masivul semeț al Făgărașului și tripticul de culmi al Căpă- 
țînii, Lotrului și Cibinului, Sibiul Întrunește atribute esen
țiale pentru un mare centru turistic, mai ales că însuși ori» 
zontul lui citadin cuprinde o vastă gamă de atracții turistice 
(monumente de arhitectură veche, vestigii istorice, muzee cu 
exponate de valoare etc).

Și totuși, Sibiul caută să-și amplifice valențele sale turistice 
acordind o deosebită atenție valorificării — sub acest aspect 
— a zonelor sale limitrofe. O vizită la D.S.A.P.C. — atelierul 
Sibiu, a dat prilej corespondentului nostru din localitate, IL1E 
IONESCU, să afle și să împărtășească Ia rindu-i cititorilor 
.Sportului" o mare parte din interesantele proiecte consacrate 
fie dezvoltării unei vechi stațiuni ca Păltinișul, fie creării nu
cleului unei noi stațiuni, în căldarea Bilei.

Iată ce a relatat arh. CONSTANTIN VOICIULESCU, de la 
D.S.A.P.C.-Sibiu, corespondentului nostru 
proiecte.

LA BILEA-LAC, 
UN COMPLEX HOTELIER

cu privire la aceste

Așa-risul teren de compare de la Vai 
prezentei vizitatorilo

PĂLTINIȘUL — 
O PLACA TURNANTA

adăugîndu-se terenu- 
volei ca și pîrtiei de

Pentru foarte mulți turiști 
— și-a început arh. Voiciu- 
lescu expunerea — Păltinișul 
este o stațiune terminus. Ei 
bine, în proiectele noastre 
el va deveni o placă turnan
tă, un nod turistic, de unde 
șe va putea porni spre alte 
locuri pitorești ale acestei 
zone. Preconizăm să-j creăm 
Păltinișului trei căi de ac
ces : cea clasică, peste mun
tele Vălari, o a doua prin 
Valea Stezei-Șanta și cea de 
a treia prin Gura Rîului și 
Cheile Cibinului. Dar în afa
ră de acestea, pe un drum 
auto a cărui construire a Și 
început, vom lega Păltinișul 
de cabana Gîtul Berbecului.

— Fiindcă ați amintit de 
drum auto, ne puteți spune 
ce se întimplă cu drumul de 
Ia Sibiu la Păltiniș?

— El a constituit un prim 
obiectiv al preocupărilor 
noastre. De fapt, tronsonul 
Sibiu — Rășinari a și fost 
modernizat. Acțiunea va con
tinua în 1969 pînă la Curmă
tura, urmînd ca în 1970 Păl
tinișul să fie legat de Sibiu 
printr-un drum modern.

— Ce amenajări și
strucții urmează să se facă 
în stațiunea Păltiniș ?

— In primul rînd,

sportivă 
rilor de 
schi existente, o serie de noi 
dotări : un bazin de înot, te
renuri de tenis, de handbal 
redus, baschet și volei. Am 
prevăzut eventualitatea ca 
pe unul din aceste terenuri 
să se amenajeze, iarna, un 
patinoar. Pentru amatorii de 
schi se va proceda la mo
dernizarea pîrtiei de pe vîr-

Păltinișul se pregă-

tește să devină o

mare stațiune

Un complex hotelier

modern in zona

Bilea-lac

con- ur-
un 
de

vom 
mări capacitatea de cazare 
prin noi construcții ce vor 
fi amplasate pe versantul 
vestic al virfului Păltiniș 
precum și pe versantul nor
dic al muntelui Oncești. In 
paralel se va extinde baza

ful Oncești care va măsura 
1 500 m (cu o diferență de 
nivel de 380 m). Pîrtia 
mează a fi deservită de 
telescaun, cu un traseu
1 000 m (între cabana nr. 1 
și vîrful Oncești) și de un 
teleschi fix pe traseul ca
bana nr. 1 — Valea Dănesei. 
Pentru acest sezon, stațiu
nea a fost dotată cu două 
teleschiuri mobile care pot 
fi amplasate pe pantele unde

— După cite știm, atelie
rul dv. se ocupă, in paralel, 
și de crearea unei noi sta
țiuni, pe Valea Bilei...

— Intr-adevăr, studiem și 
stabilim, aici la D.S A.P.C. 
— atelierul Sibiu, punctele 
de reper ale unei noi sta
țiuni. încă din toamna anu- 
\ui trecut, a început construi
rea unui drum auto care îl 
va duce pe turist pînă la 
Bîlea-Cascadă (1 234 m alt.). 
De aici, un teleferic cu ca
bine va asigura accesul, în 
orice sezon, pînă la lacul Bî- 
lea, unde urmează să se ri
dice un hotel turistic de 150 
locuri. Pentru amatorii de 
schi se vor instala aici două 
teleschiuri fixe ce vor de
servi zona din aval de ac
tuala cabană Bîlea-lac și 
două telescaune ce vor asi
gura legătura, unul cu zona 
lacului Capra, iar celălalt cu 
Valea Doamnei. Și lîngă la
cul Capra și pe Valea Doam
nei se prevede construirea u- 
nor cabane așa îneît, acestea, 
împreună cu dotările de la 
Bîlea-lac, vor asigura o ca
pacitate de cazare de 700— 
800 locuri.

Toate aceste construcții vor 
fi înzestrate cu tot confortul 
pentru ca ele să răspundă si 
celor mai mari exigențe din 
partea celor ce le vor vizita.

— Aceste realizări consti
tuie, desigur, nucleul unei 
viitoare stațiuni.

— Desigur, în prima fază 
nu se poate vorbi decît de 
un complex hotelier modern 
dar care va lua amploare, 
mai ales cînd se va realiza 
o legătură între acest centru 
turistic și cel de pe versan
tul sudic al Făgărașului, cre
at pe malul marelui lac de 
acumulare de la Vidraru. 
Problema aceasta este și ea 
în studiu. Deocamdată vrem 
să vedem traduse în reali
tate proiectele de pe planșe
le noastre de lucru. In urmă
toarea etapă, firește, vom sta
bili mai exact în ce mod 
vom realiza această legătură 
care va atrage, fără îndoia â 
un 
pe pitoreștile

Ce așteaptă 
turiștii

în munții
Iezer-Păpușa
După cum se știe, în anii 

trecuți vechea, dar încăpătoarea 
cabană Voina a fost distrusă 
de un incendiu... In felul aces
ta, singura bază turistică im
portantă de pe cuprinsul mun
ților Iezer și Păpușa s-a redus 
doar La capacitatea de circa 40 de

limiteze, încă înainte de începu
tul viitorului sezon turistic, un 
spațiu de camping, in care tu
riștii auto-moto să poată dis
pune de condiții minimale sani
tare, precum și de posibilități 
n?riscar.te de încălzire a alimen
telor.

OPINII

mare număr de „ turi$»i 
meleaguri oe 

FâgA-ambii vers:

BIROUL DE 
TRU TINERET

în „căldarea Bilei, vor apare tn arin
V popas pentru turiști și amatorii de schi

TUR DE ORIZONT
TURISM PEN- 
a inclus în pla

nul său de acțiuni pentru a- 
cest an în care vom sărbători 
cea de-a 25-a aniversare de la 
eliberarea patriei, o serie de 
excursii avînd ca obiectiv vizi
tarea unor muzee ți case me
moriale unde tinerii turiști vor 
putea cunoaște — prin interme
diul exponatelor — aspecte din 
lupta dusă de clasa muncitoare, 
de poporul nostru, pentru reali
zarea istoricului act de la 
August 1944.

IN ZONA TURISTICA 
mare perspectivă situată în 
propierea hidrocentralei de 
Argeș au început lucrării*

ale unui important 
istoric: cetatea de 
numită de localnici 

lui Vlad Țepeș". Si-

locuri a clădirii anexe lingi 
care, vara, funcționează un mic 
bufet. In 1968 factorii de răs
pundere din cadrul U.J.C.C. 
Argeș au anunțat construirea, 
unei cabane noi în 1969, pe am
plasamentul anterior. Vestea 
a fost primită cu multă satis
facție de turiștii care îndrăgesc 
munții Iezerului, și Păpușii. (A- 
celași for a mai anunțat, 
de altfel, edificarea unei caba
ne în zona lacului Iezer, în a- 
nul 1975 ! Nu s-ar putea oare 
mai devreme ?)

In ceea ce privește calea de 
acces trebuie spus că in cursul 
anului trecut, s-a început repa
rarea și corectarea șoselei fo
restiere Lerești — cabana Voi 
na. Lucrările șantierului ajun 
seseră. Înainte de venirea iernii 
pînă în apropierea cabanei. De 
reținut că porțiunea de șosea 
Voinești (ramif. Dn 73) - 
reții este asfaltată ți est 
culată de autobuze pe 
Cimpulung — Lerești.

Beneficiind, mai mult din în 
timplare (din lipsa informări: 
de această șosea, numeroase ca
ravane auto-moto au invadat, 
pur și simplu, lunca din preaj
ma fostei cabane, transformînd-o 
intr-un veritabil camping. Lip
sa ur.ei organizări turistice (mo
tivată și de absenta cabanei) îți 
face simțită urmările : 
aprinse la intimplare, 
le alimentare etc. au 
pitorescul recunoscut
Tîrgului. Este, deci, necesar ca 
în acest sector al văii să se de-

O dată cu reconstruirea ca
banei este absolut necesar să 
se refacă întreaga rețea de 
marcaje, cu semnele reglemen
tare, atit în interiorul masivu
lui (drumurile de legătură în 
munții Făgărașului și Piatra 
Craiului!, cit ți marcarea unor 
trasee rtoi, pentru dezvoltarea 

ilui in Iezer-Păpușa.

. Comisia tehnică a studiat 
j toate propunerile 

- venite de la iubitorii ciclis- 
. muluî cu privire la alcătuirea 

....................> a XVIlI-a 
..Turului României".

IAu fost luate în considerație 
acele sugestii care puteau fi 
puse în aplicare în condițiile 
unei competiții de 11 zile, în 
care media etapelor nu poa
te depăși 150 km. Propunerea 
de traseu a fost apoi supusă 
aprobării Comisiei de orga
nizare, alcătuită din repre
zentanții celor trei organiza
tori a> „Turului României" : 
F. R. CICLISM, A. S. LOTO- 
PRONOSPORT și ziarul 
.SPORTUL". Cu un ultim re
tuș (mutarea etapei contra
timp individual, progiamată 
inițial la Brașov), traseul a 
fost aprobat și a devenit ast
fel definitiv. Iată itinera
rul :

19 iunie, etapa I : contra
timp individual 6 km (cir
cuit) în orașul Galați ; 19 iu
nie, etapa a 11-a ; Galați — 
Tecuci — Adjud — Bacău, 
175 km; 20 iunie, etapa a 
IlI-a: Bacău — Piatra
Neamț — Tg. Neamț — Făl
ticeni — Suceava, 170 km ; 
21 iunie, etapa a IV-a: Su
ceava — Cîmpulung Moldo
venesc — Vatra Dornei, 108 
km ; 22 iunie, etapa a V-a: 
Vatra Dornei (Bistrița) — 
Cluj, 125 km ; 23 iunie, eta
pa a Vl-a: Cluj — Huedin 
— Oradea, 152 km ; 24 iu
nie, etapa a Vlf-a : Oradea 
— Salonta — Arad — Timi
șoara, 165 km ; 25 iunie,
etapa a VllI-a : Timișoara — 
Arad, contratimp individual 
25 km ; 26 iunie, etapa a 
IX-a ; Arad — Ilia — Deva 
— Hunedoara, 160 km ; 27 
iunie, etapa a X-a : Deva — I Sebeș — Sibiu, 125 km ; 28
iunie, etapa a Xl-a: Sibiu Ș 
— Făgăraș — Brașov, 142 
km ; 29 iunie, etapa a XII-a :

Ivviuiaia 
cu ’ atent ie 
venite de

Iiuuaui vu pnvnc ii 
traseului celei de 
ediții a „Turului

h
I
I
I
I
i
i
i
i
i
I
I
I
I

Brașov — Sinaia — Cîmpina 
— Ploiești — București, 175 
km.

Traseul definitiv a fost în
fățișat — în cadrul unei con
sfătuiri care a avut loc luni 
după amiază la ziarul „Spor
tul" — unor antrenori, ci
cliști și ziariști. Vorbind des
pre actualul traseu, fostul in
ternațional MARIN NICU- 
LESCU a spus : „Se împli
nește un vis de demult al 
cicliștilor. Acela de a alerga 
in tururi cu un număr de 
etape redus, de a scăpa de 
obsesia unei obositoare suite 
de zile de concurs. O între
cere organizată Pe principiul 
actualului traseu va permite 
realizarea unor medii otare 
ridicate, o luptă sportivă de 
înalt nivel. Socotesc excelent 
acest traseu". Aceeași părere 
au avut-o și antrenorii MAR
TIE ȘTEFANESCU (Dezrobi
rea Brașov) și DEDE NEGO- 
ESCU (Olimpia București).

Exprimîndu-și părerea des
pre o altă noutate pe care 
o oferă actuala ediție a .Tu
rului României", maestrul 
sportului prof. ION STOICA 
a spus : „Eliminarea zilei de 
odihnă este o inițiativă foar
te bună. Din experiența mea 
de alergător, pot să vă spun 
că ziua de odihnă scoate un 
rutier din ritmul de concurs, 
îl obligă să facă un antre
nament anost. De altfel, con
tratimpul de la Arad îi va 
obliga la un efort de 45—50 
de minute, restul timpului 
pînă la startul de a doua zi 
oferindu-le posibilitatea de a 
se odihni. Va fi în orice caz 
mai folositor decit antrena
mentul stereotip".

Acum rămîne de văzut cum 
vor primi iubitorii ciclismu
lui „varianta" definitivă a 
„Turului României".

Hristach. NAUM

focurile 
resturi- 

degradat 
al Văii

ing. Na. POPESCU

efort Gh. Vilmoș, reprezentant al României în întîlnirea cu R.D.G.

23

de
a-
pe
de

restaurare 
monument 
la Poenari, 
ți „cetatea
tuată pe un vîrf abrupt și doml- 
nînd șoseaua de la o înălțime de 
400 de metri, cetatea va fi pre
văzută cu un drum lesnicios 
pentru accesul turiștilor.

APROXIMATIV 20 DE FE
DERAȚII naționale au salutat 
cu entuziasm proiectul de a se 
Include în programul Jocurilor 
Olimpice de vară de la Mănchen 
o Întrecere de orientare tu
ristică.

I
I
I
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SCRIM1RII MORI 
(cat. II) DIN CAPITALĂ

ȘI-AU DESEMNAT CIȘTIGATORII IA SPADA Șl SABIE
Campionatul municipiului 

București la scrimă, rezervat 
juniorilor — categoria a H-a — 
a luat sfîrșit cu desemnarea 
cîștigătorilor la probele de spa
dă și sabie.

La spadă, cel mai eficace tră
gător s-a dovedit a fi Octa
vian Zidaru (C.S.Ș.), care a 
terminat turneul neînvins. El 
s-a impus chiar din primul 
asalt, trecînd pe rînd de prin
cipalii săi adversari. 1. Meleca 
(I.E.F.S.) și E. Zanea (,,U“). In 
general, asalturile din finală 
au fost destul de interesante 
pentru că tinerii spadasini au 
urmărit nu numai să puncteze 
sub orice formă, dar să și rea
lizeze unele acțiuni. Dacă le-am 
reproșa ceva, ar fi numai lipsa 
completă (sau aproape comple
tă) de mobilitate pe planșă.

La sabie, un număr imbucu- 
rător de participanți : 23. Nu
meric și valoric, finala a fost 
dominată de către sabrerii de la 
Viitorul (antr. T. Mureșanu și 
L. Glișca),

Emil Oancea (Viitorul), cu 
un fizic asemănător învingăto
rului de la spadă, și-a onorat 
începerea noului trimestru șco
lar cu o victorie în acest con
curs.

Secundul său, Cornel Marin, 
a lăsat însă impresia că posedă 
cea mai bună tehnică dintre 
finaliști dar nu a putut ocupa 
locul I datorită lipsei de efica
citate, în special, în asaltul cu 
cîștigătorul concursului E. Oan
cea, care tocmai la acest capi
tol a fost de neîntrecut.

Rezultate tehnice ; SPADA : 
1. Oct. Zidaru (C.S.Ș.) ; 2. L. 
Meleca (I.E.F.S.) ; 3. E. Zanea 
<„U”) ; 4. Gh. Gaidaruc (C.S.Ș.); 
5. N. Beneș (,,U“) ; 6. I. Popa 
(C.S.Ș.).

SABIE : 1. E. Oancea (Viito
rul) ; 2. C. Marin (Viitorul) ; 
3. M. Costache (Viitorul) ; 4. 
Gh. Trancău (»U“) ; 5. I. Dinu 
(„U") ; 6. S. Buricea (Șc. sp. 1).

Octavian VINTILA 
maestru al sportului

LA SFÎRSIT 
SCHIUL LA

DE SAPTAMiNA.
LOC DE FRUNTE

Subțirimea stratului de zăpa
dă din Postăvar i-a obligat pe 
cei mai buni schiori alpini ai 
țării să-și mute sediul compe
tițiilor în Bucegi. Aici, ninsoa
rea masivă din ultima vreme, 
dar și măsurile luate de harnicii 
membri ai comisiei județene, 
acordă condiții optime de des
fășurare a întrecerilor. Astfel 
că. Tăbăraș, Munteanu, lovici. 
Bălan, Zangor, Gohn și ceilalți 
candidați la locurile fruntașe 
vor putea să-și dispute din nou 
întiietațea, de astă-dată în ca
drul „CUPEI ORAȘULUI SI
NAIA", organizată de comisia 
județeană în colaborare cu clu
bul sportiv din localitate. Pro
bele competiției, slalom special 
și slalom uriaș, vor avea 
pe Valea lui Carp.

★
Săritorii, deși văduviți de 

sența tinerilor V. Bîrsan,
Ghirneț ți Gh. Gere (plecați să 
concurez, la Budapesta), vor fi 
din nou prezenți pe trambulina 
mijlocie din Poiană, întreeîn- 
du-se, de această dată, pentru 
tradiționalul trofeu .CUPA 
POSTĂVARUL".

Desigur, din bogatul program 
al schiului din această săptămî- 
nâ se desprinde, prin amploa
rea competiției create de va
loarea participanților, concursul 
internațional de biatlon rezervat 
tineretului. Primii oaspeți, spor
tivii sovietici ți suedezi, au și 
sosit în țară și, după un popas 
de o oră la aerogara Băneasa. 
au plecat spre Poiana Brașov, 
unde vor avea loc disputele 
Pînă joi dimineață, vor ajunge 

Ila Poiana și celelalte delegații, 
adică ale R.D. Germane, R.F 
a Germaniei. Poloniei ți Ceho
slovaciei.

Sportivii români, care au sus
ținut zilele trecute, la Alten
berg. întrecerile bilaterale cu 
selecționatele R.D. Germane, au 
poposit în Capitală ieri seară, 
plecind imediat spre Poiană 
Graba a fost justificată, deoa
rece.

I
I
I

I
I
I

după cum ne-a declarat

antrenorul Marcel 
biatloniștii români au 
de cîteva antrenamente de aco
modare cu poligonul din Poiana 
Mare. Paradoxal, dar în acest 
an sportivii noștri nu au efec
tuat nici un antrenament la lo
cul unde vor avea loc interna
ționalele. Aceasta, deoarece la 
începutul iernii s-au pregătit 
la Predeal și la Piatra Arsă 
(în Poiană nu era zăpadă) și 
apoi au plecat să concureze pes
te hotare. Deci, antrenamentele 
pe care le vor efectua astăzi și 
mîine vor fi cit se poate de 
binevenite.

Programul concursurilor de 
la sfîrșitul săptăminii preve
de ca joi dimineață participan- 
ții să efectueze antrenamente 
pentru probe individuale, in a- 
ceeași zi, la ora 17, să aibă loc 
ședința tehnică, iar la ora 18 să 
•e efectueze tragerea la sorți.

Stuparu. 
nevoia

Vineri, la ora 11, se va desfă
șura proba individuală de 15 km 
din cadrul concursului interna
țional pentru tineret, sîmbătă 
la aceeași oră va avea loc cursa 
de 20 km a întîlniril de seniori 
România — R.D. Germană, iar 
duminică, de la ora 11, s« vor 
disputa ștafetele 3 x 7,5 km 
4 x 7,5 km ale tineretului 
respectiv, seniorilor

«1 
Șt.

loc
★

La Vatra Dornei, Comisia 
sport din cadrul U.G.S.R. orga
nizează sîmbătă și duminică a 
doua ediție a „Cupei Unirii", 
competiție care s-a bucurat, 
anul trecut, de un deosebit suc
ces. Vor lua parte schiori fon- 
diști și alpini de categoriile a 
Il-a și a IlI-a, reprezentînd ju
dețele cu specific montan ale 
țării.

da
ab- 
Gh.

DEROGARE PENTRU SCHI
(Urmare din pag. 1)

sport de aproape 50 de ard. 
Firește, de respectiva derogare 
au profitat și cei mici (clasele 
I—IV), săniuțele făcind parte 
din strînsa familie a sporturilor 
alpine.

Așadar, „misterioasele* apa
riții sportive matinale au fost 
lămurite. Reporterul a primit 
explicații ți pentru citirea în 
colectiv a... termometrului: în 
funefie de temperatură, de na
rea zăpezii, elevii ichiori îji 
cerulau alunecătoarele. Este a- 
devărat, carnete „meteo" aveau 
ți grupele de săniuțe, dar — 
după cum am aflat — minlal- 
pinii îți notau ghemuirea 
mercurului mai mult ca să se 
grozăvească el întrebuințînd 
ceara în mod „neoficial” pen
tru săniuțe ți numai din... cu
tiile colegilor mai avansați, care 
țtiau cum s-o prepare.

Ce se mai poate spune des
pre schiul din Satul Lung ? 
„îngrozitor de mult“, cum afir
ma un coleg pionier, redactor 
la gazeta de perete a țcolii. In 
primul rînd, sportul alpin de 
aici a mai obținut o... derogare : 
ÎNFIINȚAREA UNUI'CENTRU 
DE SCHI. El este patronat de 
cătr* clubul sportiv al uzinei

Steagul roșu din Brașov și în 
cadrul lui activează 210 schi
ori. Cei mai buni din sat. I-am 
văzut pe pîrtia de la Tăietu- 
rica (cu ani în urmă s-a tăiat 
aici o fișie mică de pădure ți 
oamenii i-au spus Tăieturica). 
pe pantele de la Curmătura 
Cernatu, de la Poiana Ange- 
lescu etc. Erau Impărțiți în 
grupe de cîte 30 de schiori ți 
fiecare grupă avea în frunte 
cîte un instructor sportiv. A- 
dică, șapte instructori spor
tivi, șapte... magnifici ai schiu
lui, care de șapte ori pe săp- 
tămină vin, din dragoste pentru 
sport, după ce au terminat lu
crul în întreprinderile și in
stituțiile unde sînt salari ați. 
Cițiva dintre ei : Radu Mihala- 
che (pregătește grupa de în
cepători), Dumitru Ciinciu (fost 
schior de categoria I, antre
nează fondiștii), Liviu Tocitu 
(student în anul II la Institutul 
politehnic din Brașov, lucrează 
cu „slalomul") ș.a.m.d.

Se mal poate spune despre 
schiul din Satul Lung-Săcele 
că, tot printr-o excepție de la 
regulă, printr-o... derogare, ți-a 
creat un COMITET DE SPRI
JIN foarte activ, format din 
vechi ți cunoscuți schiori, din 
no abilitățile satului, toți oa-

• ••
meni îndrăgostiți de sport, care 
se ocupă de la procurarea be
telor de schi, pînă la amena
jarea pîrtlilor sau Inaugurarea 
sezonului de patinaj la al cărui 
frumos carnaval am Asistat. Se 
mai poate vorbi, de asemenea, 
despre concursurile organizate 
aici duminică de duminică (16 
anul trecut), cu splendide cupe 
lucrate manual, cu bastoane 
pentru „slalom” confecționate 
din virfurile de brazi rămase 
din parchetele tăiate, dar faso
nate eu grijă și vopsite în roșu, 
galben și albastru.

Ar mai fi de amintit despre 
acel competent corp de arbi
tri alcătuit din 23 FOȘTI CAM
PIONI AI SATULUI LA SCHI, 
care veghează la buna desfă
șurare a întrecerilor, obțintnd 
ți ei o... derogare, ca în locul 
listelor de haremuri să aducă 
pe plrtli ceai, zahăr și lămii 
pentru micii concurenți, res- 
pectind astfel tradiția unor obi
ceiuri mai de demult. A unor 
înaintași care, cu aproape 56 
de ani în urmă, au pus bazele 
schiului în Satul Lung. înfiin- 
țind în 1920 clubul „Izvorul". 
Monografia sportivă a satului 
presupune că ar fi printre pri
mele cluburi sportive sătești 
din țară și consemnează întîile

secții afiliate la federațiile de 
specialitate : schi, atletism, fot
bal și volei. Această lucrare 
vastă este opera prof. Ion To
citu. Am răsfoit capitolul „schi". 
In 1925 sublocotenentul Vasile 
Scîmeci din batalionul 2 Vî- 
nători de munte (tatăl lui Ra- 
hu Scirneci, fostul campion al 
țării la coborîre și actualul an
trenor de schi de la Steagul 
roșu) „reformează" nouă perechi 
de schiuri cu legături „bylghe- 
rii’ și le trimite clubului „Iz
vorul” pentru RASPlNDIREA 
ACESTUI SPORT ÎN RlNDUL 
FIILOR DE MOCANI. Un an 
mai tîrziu are loc primul 
concurs oficial (nouă schiuri, 
nouă schiori) după care sînt 
date în păstrare tinărului spor
tiv Ion Tocitu, iar viitorul pro
fesor le păstrează cu sfințe
nie din 1926 încoace !... Alături 
de copiile acestora, confecțio
nate din lemn de frasin de că
tre meșterii satului, alături de 
trofeele cucerite de sportivii 
săceleni în diferite campionate 
naționale și internaționale.

Monografia, ni s-a spus, se 
va încheia cu JOCURILE DE 
IARNA ale apropiatului semi
centenar ..1920—1970, SCHI, SA
TUL LUNG", Marile întreceri 
vor avea loc p* noua pîrtle 
ce se va amenaja în apropiere, 
pe muntele Highiș. Mult aștep
tata aprobare de la Ministerul 
Economiei Forestiere a venit,

dar cu o... abatere de 400 m 
mai la dreapta de locul cerut. 
Se poate amenaja și acolo pîrtia, 
Insă oamenii solicitaseră anume 
acea pantă, fiindcă este mai fe
rită de soare, zăpada păstrîn- 
du-se bună pentru schiat, pînă 
aproape spre sfîrșitul lui apri
lie. SPERĂM SĂ CONSEM
NAM IN CONTINUARE ȘI A- 
CEASTĂ DEROGARE !... De 
dragul schiului, de dragul schio
rilor, de dragul — dacă vreți — 
al termometrului din fața far
maciei pe care îl privesc atîția 
ochi îndrăgostiți de sport !

țTraian Matei [

A încetat lin viață, după o 
grea suferință, Traian Matei, 
fost multiplu campion al țării 
la motociclism. Ca membru al 
secțiilor de moto ale cluburilor 
Dinamo și Steaua, Traian Ma
tei ți-a dovedit din plin talentul 
și puterea de muncă exempla
ră, pasiunea față de sportul 
care l-a consacrat și în care a 
reprezentat de nenumărate ori 
culorile țării. Cei ce l-au cu
noscut îi vor păstra o neștearsă 
amintire.

înmormîntarez va avea loc 
joi, ora 13, la cimitirul Herăs
trău din Capitală,
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NU TE-AM UITAT, APOLZANE!

— La mulțt ani, 
caru la telefon. Ce 
mai vorbit de mult.

— Care Cojocaru 7 Fostul 
meu coleg de echipă «au cel 
ce «crie la „Sportul" 7

— Unul și același.
— Omule, «ă ne înțelegem. 

Nu tint dispus să discut decît 
cu cel căruia l-am încredințat 
tricoul meu cu nr. 3.

Pițil Cojo- 
faci ? N-am

casă.

— Dar supărat mai ești pe
ziariști 1 Atunci, știi ce / Iți
vorbește fostul tău coleg de
club.

— Așa da. Urcă-te In ,,85"
și vino la mine să stăm de vor-
bă mal pe-ndelete. Eu abia am
ieșit din spital,, o operație la
picior, fi nu pot să ies din

— Stai jos, aici pe margi
nea patului, să fim mai a- 
proape.

— Dar ce-i cu supărarea 
pe ziariști 7

— Nu numai pe ei. 
cei care pînă cu vreo 
în urmă mă asaltau 
treptat, «-au îndepărtat 
fi m-au uitat

dreptate. Adevirații 
își amintesc și astăzi 
drag de... baletul de 
al lui Apolzan.

asta

toți 
ani

Pe
8—7
și care, 
de mine

Pag. a 3-a

LA ORIZONT, RETURUL
INDUSTRIA SiRMEI

ClMPIA TURZII

• ••

— N-ai 
suportări 
cu mult 
pe gazon

— Da, dar o fac numai atunci 
cînd Boc marchează vreun auto
gol, D. Nicolae ratează o in
tercepție, ori cine știe care al
tul degajează la Intîmplare. A- 
tuncl îi auzi: „Păi Apolzan... 
făcea fi dregea.. .»

— Apărătorii rămtn mai greu 
tn amintire. De numele unui 
portar, al unui centru înaintaș 
se leagă mai trainic aducerile 
aminte fi chiar se țes legende 
care durează tn timp mult mai 
mult. Aceasta nu înseamnă 
ei est ears l-au prețuit pe Apol-

zan, atunci cînd te desfășura 
grațios în aer, l-au și uitat.

— Să zicem că-i așa cum «pui 
tu. Dar atunci cum îți explici 
că în ultimii ani nu a venit 
nimeni să mă întrebe ce fac, 
cum mă simt, cu ce mă ocup, 
mai sufăr ori nu pentru fotbal.

— Uite, o fac eu acum. Spu
ne-mi.

— Ei bine, înregistrează. Mă 
ocup de copii. Am o grupă de 
pitici la „Steaua", niște puș
tani de J2—13 ani, care îmi 
sînt la fel de dragi ca și copi
lul meu. Dacă-i vezi cită sub
tilitate au în tot ceea ce fac 
cu mingea, rămîi Înmărmurit. 
Am printre ei cîțiva care „jon
glează" cu balonul ținîndu-1 în 
aer minute în șir, iar cînd trec 
să joace Ia două porți atît sînt 
de abili, de parcă ar avea în 
urmă zeci de an! de fotbal. 
Vreau să scot ceva din ei și 
nu mă las pînă nu o să reu
șesc. Deocamdată, lucrez cu ei 
pretinzîndu-le ca tot ceea ce 
fac la antrenamente să reali
zeze numai în contact cu min
gea. Eu am principiul meu, de 
la care nu voi abdica nicicînd : 
„Nu poți să te pretinzi a fi 
fotbalist dacă mingea are se
crete față de tine”. Poți fi un 
pianist bun numai dacă ești 
în «tare să stai la pian ore tn 
șir, dar ceea ce fac mîinile tale 
cu clapele e «tîngacl și melo
dia « distonantă, falsă 7

— E;ti împotriva condiției 
fizice 7

— Si nu Cu înțeles greșit I 
Spre a-ți putea etala calitățile 
tehnice, îți trebuie neapărat o 
bună pregătire fizică. Nu o ai. 
ajunge altul înaintea ta ia min
ge fi rămîi fără— obiect Dar. 
șl dacă ajungi tn contact cu 
mingea fi nu ești tn «tare e-o 
faci să ta asculta, tot Ba al

IN ACTUALITATE

realizat prea 
dică, tot faci 
adversarului, 
pentru că, cine știe, poate că
jucătorul din echipa adversă ar 
fi știut să „îmblînzească' 
bine mingea.

— Contează și asta cel puțin. 
La rezultat.

— Ei fir-ar să fie I Fugim 
de ani tn fir după rezultate. 
Noi 
ele 
știi 
nu 
le pregătim, să le punem 
primul rînd temelia. Dacă vrei 
să construiești o casă nu ai să 
începi niciodată cu acoperișul.

— care-i temelia pe care 
ar trebui să o punem f

— Organizare mai bună, găsi
rea unor căi care să valorifice 
cit mai bine posibilitățile ti
neretului nostru car* vin* la 
fotbal, competență potrivit ri- 
calel „Omul potrivit la locul 
potrivit", pasiune, entuziasm f. 
mai ales, cutezanță. Obținind 
acest lucru avem șl temelia, 
după care putem trece la înăl
țarea construcției. Cînd vom 
ajunge la acoperiș, vom avea 
și rezultate. Aceasta nu în
seamnă Insă că ne trebuie 
o perioadă prea lungă de timp 
pînă ce vom realiza aceste lu
cruri. Vorbeam doar de pa
siune și entuziasm. Conjugate 
cu competență, a* asigură un 
drum neted fi rapid.

— Crezi lasă eă fotbal*] *o»- 
tr» •* ere *> astăzi jucători 
eu poctbutăp reais 7

— Are. Uite, «ă-ț: ’•orbesc de 
stoperi. Ne iațeiegem mal bene, 
îmi place Boc. bm piaea D. 
N-eolae. Au calități rente. Le 
upeefte Insă una primocd *'A : 
sobrietatea. Fără areos-a. ver 
p-tea da nicirt-id tst randa- 
■aent ear.sta-t bem.

— Beferâaăn-to ««*c U jo
cul da* te-ra al f*sbehșhTer :« 
«zi. ci paza* ai pășești • do- 
fiăntd pe cure să • eeutsde-i 
ea ftaad cea M frapoază 7

— Vs* aa. dc>J poet*. O 
temxă aecocespr^nzătoare p

alergăm să le prindem 
s« îndepărtează de noi. 
de ce 7 Tocmai pentru 

ne gindim ea mai intti
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mare lucru. A- 
ceva : strici jocul 
strici spectacolul,

Pregătirile divizionarei B, In
dustria firmei Cfmpia Turzii. au 
început la * lanuari* printr-uo 
sever examen medical efectuat 
la Policlinica sportivă din Cluj. 
Aram. întregul lot d» N de ju
cători a trecut 1* cinei antren*- 
nament* săptămînale — două In 
sală fi trei In aer liber — con
duse de antrenorul D. Crăer*a. 
ajutat de instructorul K. Sas. 
Ia retur vor spirea tn forma
ți* ^L-m*;- doi jucători 'noi. 
fi anume. Demeter fi Traer, 
pro-, emp de 1* Metalul Aiud 
Pteă la af..-».:— luniL echipa 
va —Șln* etteva jocuri de an

din

jucători). Recent, au 
echipă cîțiva tineri 
îndeplinit stagiul militar. Dintre 
ei, Rusu, Opriță și Duță își vor 
relua locurile în formație.

L« 26 ianuarie, va avea lo» 
primul joc de antrenament tn

revenit la 
care și-au

compania echipei Metalul Craio
va, din campionatul județean. 
S-au perfectat partide amicale, 
tur-retur, cu Chimia Rm, Vîl- 
cea, A.S. Cugir și Minerul Mo- 
tru.

RETROSPECTIVA

(Urmare din pag. 1)

t. r.

apoi 
care 

Cim-

ELECTMMTEK CRAIOVA

Indis creții.,.

Nu-i un secret faptul că 
englezilor le datorăm varianta 
modernă a fotbalului, acest 
joc atît de îndrăgit pe toate 
meridianele lumii (F.I.F.A., cu 
cele 135 de țări membre, riva
lizează cu... O.N.U.!).

Primele cluburi de fotbal 
s-au înființat în Anglia în 
1857. E vorba de F.C. Sheffield, 
Blackheath și Hallamshire. 
Prima federație de fotbal i cea 
engleză, înființată în 1863, sub 
denumirea simplă de The F.A. 
(Fotball Association). Primul 
meci inter-țări : Scoția-Anglia 
0—0, la Glasgow, în ziua de 
30 noiembrie 1872. Primul 
campionat divizionar, cel din 
Anglia, organizat în 1888— 
1889, cu participarea a 12 e- 
țhipe, titlul revenind formației 
Preston North End.

Desigur, s-ar putea cita și 
alte exemple, în care englezii 
au fost mereu primii. Descon- 
siderînd însă, aproape în tot 
cursul istoriei lor, fotbalul ce
lorlalte țări, englezii s-au izo
lat încetul cu încetul de restul 
lumii, pomenindu-se la un 
moment dat depășiți, pier- 
zîndu-și și ultimul lor atu: 
Invincibilitatea pe teren pro
priu. Ce vîlvă a stîrnit, în 
1953, înfrîngerea suferită de 
englezi pe Wembley, cu 3—6, 
In fața Ungariei I Legat de 
Izolarea în care a trăit multă 
vreme fotbalul englez, trebuie 
să amintim că englezii au re
fuzat să se numere, în 1904, 
printre întemeietorii F.I.F.A.- 
ei, iar între anii 1919—1924 și 
1928—1946 au renunțat și la 
calitatea de membri „ai acestei 
organizații. In mod ostentativ, 
ei nu au participat la primele 
trei ediții ale campionatului 
mondial (1930, 1934, 1938), ne- 
recunoscînd nici valabilitatea 
titlurilor ce s-au oferit învin
gătorilor. Dar progresul ine
vitabil al jocului nu i-a ier
tat : prima lor participare, în 
1950, la campionatul mondial, 
a reprezentat și cel mai ustu
rător eșec din istoria lor : au

cAttefost învinși cu l—0 de 
echipa lipsită de pretenții s 
S.U.A. I Englezii n-au reușit 
să-și revină nici la următoa
rele trei ediții (1954, 11(58, 1962) 
jucînd un rol minor. Doar e- 
diția din 1966, disputată In 
Anglia, deci pe terea propriu, 
le-a asigurat, In sfîrșit. și su
prema satisfacție. In 1968, în 
schimb, în campionatul Eu
ropei, Anglia a ocupat doar 
locul 3 în urma Italiei și Iu
goslaviei.

De-a lungul anilor, Anglia a 
susținut 427 de meciuri, din
tre care a cîștigat 255, 84 le-a 
terminat la egalitate, iar 88 
le-a pierdut. Golaverajul i 
1192—553.

In 1968, reprezentativa An
gliei a susținut 9 meciuri, bi
lanțul fiind următorul : 9 4 
3 2 10:6 înfringerile fiind în
registrate în fața R.F. a Ger
maniei și Iugoslaviei, cu ace
lași scor i 0—1.

în cursul anului 
rulat întregul lot 
pionatul mondial
mai puțin Greaves, fiind în
cercați și 8 debutanți: Summer
bee, Bell, Stepney, Wright, Mc 
Nab, West, Lee și Reaney, a- 
lături de renumiții Robert 
(Bobby) Charlton, 89 selecțio
nări (cu șanse de a-1 întrece 
în 2—3 ani pe Wright), Moore 
65, Banks 
25, Hurst 
Newton, 
cîte

Și încă 
victoria finală în Cupa Jules 
Rimet în 1966, pe teren pro
priu echipa Angliei a suferit o 
singură înfrîngere (2—3 cu 
Scoția, la 15 aprilie 1967). In 
rest, a obținut următoarele 
rezultate i

1966 : Cehoslovacia 0—0.
Țara Galilor 5—1...

1967 i Spania 2—0, Irlanda 
de Nord 2—0,

1968 : Spania 
3—1, Bulgaria

1968, a fost 
de la cam- 

din 1966,

46, Hunt 32, Stiles 
și Peters cite 23, 

Mullery și Labone

un amănunt : după

U.R.S.S. 2—2
1—0, Suedia

1—1.

Fr. MOISES

..±z s_ata csareLa (ft regret*- 
t——i ocs ie fotbal vmORIO 
POZZO Ooul ear« a... dispu
tat ra de paruâe — 13» de «le
toni. S da aieetjri egale. 33 de 
txfrt~jrr — b> truefea aqua- 
driei «rz.. 'ra. cai care a axării 
K de ec4upe A fi SI de selecpo- 
safe B- care x-a adus pe 
^exr.rT." pe primul loc în 
două ra-.pxca:e mondiale. 
In 133* fi IBM și Ia Olim
piada din 1SM. a lăsat Jn 
urma lui* fi numeroase mostra 
se aunadme de ade-. ărat eon- 
ducătoe. Iată cîteva dintre ele: 
*S4 facem dta fotbal un «port 
profnd ama*. «:I1 cei eare-l 
practicim, cit și cei care asistd 
la meriuri"; referitor la dis
creția succesului : „Să răminem 
(dupd m.ctcrte) liniștiți, zi nu 
ee manifestăm cu ostentație 
marea noastră bucurie ; ar fi o 
lipsă de respect față de adver
sar" ; referitor la „despotismul" 
lui : JDesfac chiar și scrisorile 
cd-eiaie jucătorilor mei și le 
duu deschise, fără ca ei să se 
4.3x:i ofensați. Vreau să știu 
ce p-eocupdri au, sau dacă au 
vreo ixbitd; astfel de lucruri 
trebuie să la știa și un condu-

cdior tehnic, es să-și explice 
apoi randamentul jucătorilor 
lux'.

• Un membru al colegiului 
e redacție al binecunoscutei 

reviste .Urzica" ne spunea deu- 
■ azi că săptămlnalul bucureș- 
tean de satiră și umor este de 
multă vreme Interesat să parti
cipe la ședințele de lucru' ale 
federației de fotbal. Confratele 
nostru ne mărturisea, cu regret, 
că — în pofida unor demersuri 
— redacția „Urzicii” n-a pri
mit. niciodată, invitații la aces
te ședințe.

N.A. — Atitudinea federației 
este, pe cit de bizară, pe atît 
de ușor de înțeles I „Urzica" le 
mai 
F.R.

Sporturi da nur» răspîn- 
d;re, <um ar fi înotul și 
cxLsmul au avut la J.O. o 
cornpcrAre ștearsă, iar echi
pele de volei, polo, 
ucă feminină, care 
aveau un cuvint greu 
în marile confruntări 
ționale, 
zer.te 
•precii. 
la ora J.O. 
ceas-a La un nivel cu totul 
mediocru continuă să se men- 
Un* rezultatele 
□aliere și fotbal.

Referindu-se 
care generează 
de lucruri, profund negative, 
raportul arată că ele rezidă 
in „modul nesatisfăcător în 
care și-au desfășurat activita
te* unele federații și secții 
ale Consiliului național, cit 
și in felul cum au lucrat pe 
linia îndeplinirii sarcinilor 
olimpice o bună parte din 
organele teritoriale, cluburile 
și asociațiile 
ror aport se 
simțit". De 
secțiile jocuri .
todică din Consiliul național 
au dat dovadă de superficia
litate și de exagerată încre
dere în ceea ce făceau an
trenorii".

Vorbitorul a arătat că „De
sigur, lipsurile constatate in 
pregătirea pentru Jocurile 
Olimpice se datoresc și fap
tului că Biroul Consiliului na
țional, Comitetul executiv nu 
au dat dovadă de suficientă 
exigență față de modul în 
care unele federații și consi
lii județene s-au ocupat de 

a 
a 

nu

gim nas
al tădată 
de spus 
interna- 

nici n-au fost pre
ia turneele olimpice, 

iindu-se că valoarea lor 
nu justifica a-

obținute la

la cauzele 
aceste stări

sportive, al că- 
face insuficient 
asemenea, „șl 
sportive și me-

lipsea tovarășilor de la 
Fotbal...
Din «urse neoficiale am 

două probabile transfe-aflat
ruri ale unor nume rezonante : 
Naghi — de la Dinamo Bucu
rești la Crișul, și Pavlovici — 
de la F.C. Argeș la Progresul. 
Vor redeveni, oare, la noile e- 
echipe, acești „puncheuri" de 
altădată ceea ce au fost cîndva ?

M. POPESCU

MECIUL ANGLIA-ROMANIA
(Urmare din pag. I)

ment pe rare tricolora t-ea 
efectuat marți dcnmeețâ. Angela 
Niculescu ne-a comunicat for
mația care va Începe mec.X 
Gornea 
Dinu, 
weiller 
mide,
După cum sa vede, mijlocavol

— Sâtmireenu, Boc, 
DelearM, Ance.
VI, Dembrocsc-.:. 
Dumitracke,

Xre
Do- 

Luceaca.

Tragerea excepțională
Marți. 21 ianuarie 1X3. Admi

nistrația de Stat Loto-Pro-osport 
organizează pruna tragere excep
țională LOTO din acest ar.

Această tragere oieri pamci- 
panților o serie de surprize șl pre
mii importante. In prinvui rtnd 
se atribuie autoturisme .DACIA 
1100”, „MOSKVICI set" eu 4 teren 
Și radio. „SKODA I«0* M B.* Ic 
număr NELIMITAT. In continua
re reținem 50 de excursii la PA
RIS cu avionul, cu o durată de 
circa 8 zile, premii In numerar de 
valoare variabilă, premii hxe In 
bani în valoare de U* le. per.tr-. 
3 numere ciștigâtoare din * extra
se șl de cite 50 lei pentru 3 nu
mere ciștigâtoare din 13 extrase.

Cu biletele seria „F" de 2» lei 
puteți participa la toate cele 10 
extrageri Insumînd In total 12* de 
numere

Luni, 2o ianuarie, este ULTIMA 
ZI pentru procurarea biletelor.

Pronoexpres de as- 
loc la București. In

• Tragerea 
tăzl va avea

• •••••• • • •

LOTO - 21 ianuarie

ea sigură indisponibilitatea lui 
Bobby Moore, căpitanul „mon- 
dialiixjr*, care, accidentat în ul- 
•ima partidă de campionat, va 
i.os: pentru prima oară din na- 
• ..ta.i cupă 28 de prezențe 
consecutive.

Cunoscutul cotidian londonez 
.Daily Telegraph" anunță că 
c-pă toate probabilitățile solu
ția I* care va recurge Ramsey 
pentru postul de fundaș central 
v* 6 Hunter, aflat în mare for
mă. Este problematică, de ase
menea. utilizarea atacantului 
Peters, care așteaptă un ultim 
avtz al medicului cu o oră 
teaxntea partidei, ca și cea a 
cunoscute; extreme. Ball, care 
se resimte după un accident re
cent.

“t

Pintn» concursului
SPO^T ar. 3 C_a 11 lat

Categona I: <13 rer, 
variante a ri je_

Categoria a n-a : <13
11 variante a LUI ML

Categoria a III-a : (U 
ill variant* a ia«* set.

Premial de categoria I • test 
obținut de Saboa Pavel O_n Bsii 
Mare.

• ••••••
fn vederea campionatelor euro

pene de tir pentru senioare și 
juniori din . acest an, antrenamen
tele sportivilor noștri au inceput 
mal timpuriu și cu un volum 
sporit de lucru. Colegiul central 
de antrenori a decis ca pregăti
rile să fie efectuate în . cadrul

volum
MARGINALII TRIPTICULI

transpunerea in practică 
planurilor de pregătire 
sportivilor olimpici. Ele 
au intervenit în mod hotă- 
rît cînd au constatat că fede
rațiile și consiliile județene 
nu respectau măsurile stabi
lite pentru pregătirea sporti
vilor în vederea Olimpiadei.

Era necesar ca Biroul 
C.N.E.F.S. și Comitetul exe
cutiv să se fi ocupat în 
toți cei 4 ani de pregătirea 
olimpică cu aceeași perseve
rență cu care au 
această acțiune în 
an și jumătate, să fi anali
zat situația fiecărei ramuri 
de sport și să fi luat mâ-

urmărit 
ultimul

Ultima duetnă in fața căreia 
se află managerul britanic este 
de a opta pentru Wright de la 
Everton sau pentru Rear.ey de 
la Leeds pentru postul de fun
daș. titularul acestuia. Newton, 
fiind ieș:t din formă.

După cum se vede, meciul 
dir.tre reprezentativele Angliei 
și României, prima apariție a 
fotbal^ulor români pe gazonul 
de la Wembley, va începe sub 
lemnul accidentărilor...

Să sperăm că, in ciuda aces
tor probleme de rezolvat, antre
norii noștri vor trimite în te
ren o echipă capabilă să facă 
o figură onorabilă in fața cam- 
piontior lumii, în fieful acestora.

de sport și să fi luat 
suri Ia timpul cuvenit. Din 
aceste deficiențe vom 
învățămintele cuvenite 
tru ciclul olimpic care în
cepe".

Trăgînd unele concluzii la 
această parte a expunerii 
sale, președintele C.N.E.F.S. a 
subliniat:

„Conducerea de partid și 
de stat a acordat o înaltă 
apreciere succeselor obținute 
la Jocurile Olimpice din 
Mexic. La solemnitatea, în 
cadrul căreia au fost decer
nate ordine și medalii unor 
sportivi și antrenori, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a 
spus :

-Sîntem mulțumiți de re
zultatele obținute, de faptul 
că sportivii români au eu- 
cerit 15 medalii la Olimpi
ada din Mexic. In 
timp, considerăm că 
succes trebuie să 
pentru toți sportivii, 
conducerea mișcării 
din țara noastră noi 
ții pentru continua 
a măiestriei sportive. Peste 
patru ani va trebui să tri
mitem un lot reprezentativ 
al sportivilor români la

1969

trage 
peu-

același 
acest 

însemne 
pentru 

sportive 
obliga- 

ridicare

• ••••••<

cadrul 
secțiilor cluburilor pînă in apro
pierea competiție! continentale, 
ștabllindu-se totodată și noi cri
terii de selecție pentru participă
rile internaționale, adică o suită 
de concursuri in diferite etape.

Perioada de pregătire inaugura
tă la mijlocul lui noiembrie s-a 
încheiat în a doua decadă a lui 
decembrie cu trei concursuri de 
verificare Și selecție, intr-un sin
gur ciclu de antrenamente, șase 
probe in opt zile.

întrecerile desfășurate ca șl re
zultatele obținute oferă tuturor 
tehnicienilor un prilej de reflec
ți asupra unor noi căi metodice 
de urmat in tir (instruire nein- 
țxeruptă, pregătire specifică cu 
volum sporit in timpul Iernii), a- 
plicarea criteriilor da selecție 
etc.

Ce ne-a arătat acest prim test 
șl noiț orientări metodice în pre
gătirea senioarelor șl juniorilor î

Mai inttl s-a făcut o reevaluare 
a forțelor șl posibilităților lotu 
rțlor de senioare și juniorilor în 
vederea europenelor. Apoi, au 
fost corectate 3 recorduri repu
blicane la juniori și foarte multe 
recorduri personale. Toate aces
tea au fost realizate, în condiții 
atmosferice mai puțin propice u-

CONCURSURILOR DE
nor asemenea cifre ca qele obți
nute de Ioana Soare 594 p. Ana 
Goreti 593 p, Melania Petrescu și 
Marina Vasiliu 592 p, Georgeta 
Șerban și Cristian LazarovicI 595 
p (armă standard culcat 60 f) 
ca șl cele ale Marianei Antonescu 
568 p, P. Soporeanu 565 p, T 
Soare 563 p, Mariana 
și Șerban Lupașcu 562 p

Ioana
Borcea 
(armă 

standard 3x20 *f) — rezultate com
parabile la nivel Internațional, a- 
rătîndu-ne că există toate pre
misele pentru o bună comportare 
și obținerea de locuri fruntașe la 
europene.

Densitatea concursurilor și miza 
selecției 
trăgătorii 
solicitări 
dind că 
specifică , 
punzătoare ca urmare a unei bune 
instruiri făcute anul trecut la 
secții. Datorită acestor condiții 
s-au realizat rezultate constante 
la o valoare ridicată. De exemplu, 
la armă standard culcat 60 f : 
Ioana Soare (588 p + 593 p — 
594 p). Georgeta Șerban (588 p -r 
589 p + 591 p), Gh, Adam (589 p -f-

ne-au demonstrat 
noștri pot rezista 

mult mai mari, 
au o pregătire 
și psihologică

că 
la 

dove- 
fizică 

cores-

la 
(554

3 poziții i 
p + 3S»

586 p +586 p) sau 
Mariana Antonescu 
p + 568 p).

Sistemul de selecție aplicat de 
colegiul central de antrenori iși

dovedește utilitatea mai ales | 
tm loturile unde există un 
măr mai mare de trăgători 
valori apropiate.

Participarea deschisă pentru 
trădătorii din tară constituie 
lucru pozitiv, chiar dacă 
secții de tir ca 
D'namo. I.E.F.S.,__
gâtori (Ana Cosutschi, Veta Cir 
nat. Lucian Ionescu, Melania Po 
pescu. Aurora Gumă. CeclUs 
Lujs.ro, vestei Manole) care nu

toti 
un 

unele 
Medicina Iași 

au Înscris trâ-

SELECȚIE
constituiau de fapt obiectul pro- 
priu-zis al select ei. Aceasta în
tărește părerea că selecția des
chisă Intr-un număr mai mare, 
de concursuri înlătură selecționa
rea pe baza unul rezultat Intim- 
piâtor.

Beferindu-ne la formarea celor 
două loturi după acest prim 
test, vom menționa că In alcă
tuirea lor au intrat trăgători care 
au dovedit un plus de rezistență 
psihică in concursuri de miză. 
Este vorba de Ioana Soare. Geor- 
geta Șerban. Ana Goreti. Mariana 
Borcea (la ambele probe), Ma 
riana Stănescu, Edda Baia (la 
trei poziții). Melania Petrescu. 
Aurelia Schaffer (la poziția cui 
cat). Surprinde neselecționarea 
trăgătoarei Ari ti na Bițică (spe 
cîalistă la trei poziții) ca urmare 
n unei pregătiri mai puțin con
știincioase, a Iulianei Daroczi — 
o cădere justificată din cauza 
folosirii ochelarilor pentru vedere 
dar neadaptați incă. a Veronicăl 
Stroe (proba de culcat) care a 
decepționat tn ciuda preeătiril 
corespunzătoare de care a bene
ficiat.

La juniori. Marina Vasiliu. Gh. 
Adam. Petre Soporeanu, Șerban 
Lupașcu și Magda Borcea. au 
marcat o frumoasă ascensiune la 
ambele probe ; Cristian Lazaro- 
vici s-a confirmat ca specialist 
pentru poziția culcat, dar încă 
deficitar la trei poziții ; Anișoara 
Petrache și Ilie Codreanu și-au 
depășit recordurile personale. Ei 
se află însă la un nivel mai scă
zut decît ceilalți. De semnalat și 
buna comportare a lui Nicolae 
Coliban, care din cauze obiecti
ve (bolnav) n-a putut lupta pînă 
la sfîrșit pentru cucerirea unui 
loc in lot și pe care l-ar fi me
ritat cu prisosință. O atenție me
rită și Ștefan Safta, un tinăr tră
gător in virstă de 15 ani.

Componența loturilor nu este 
desigur definitivă, porțile fiind 
deschise în ambele sensuri. Cei 
care nu au reușit să se califice 
în această etapă de pregătire 
timp să-și recucerească locul 
viitoarea selecție din aprilie.

In încheiere, se poate aprecia 
că există talente autentice, ears 
bine îndrumate și pregătite pot 
realiza rezultate de mai mate va
loare și implicit să îndeplineas
că obiectivele pentru europene. 
Dar. cu condiția ca sportivii și 
antrenorii să valoritice învățămin
tele desprinse după aceste con
cursuri. să fie fructificate la 
maximum posibilitățile trăgători
lor.

au 
la

Paul GORETI
antrenor

MOnchen ; am dori ca de pe 
acum sâ înceapă 
pentru această

Pregătirile au și 
Prezentînd apoi

rectoare ale planului de pre
gătire în vederea Olimpiadei 
viitoare, tovarășul Anghel 
Alexe a arătat că : „Jocurile 
olimpice — care au devenit 
principala competiție sportivă 
mondială, cu cel mai larg 
ecou în opinia publică — 
REPREZINTĂ OBIECTIVUL 
SUPREM AL ACTIVITĂȚII 
NOASTRE PINA IN ANUL 
1972".

C.N.E.F.S. și C.O.R. au și 
întocmit planurile de acți
une din care reiese că i
• Pregătirile vor începe, în 

principiu, la toate ramurile 
sportive din programul J.® 
dar, ținîndu-se seama de po
sibilitățile noastre, se va a- 
corda — cu precădere — 
sprijin acelor ramuri care 
conferă certitudinea unei va
lori olimpice în 1972.

• Se consideră necesară 
întărirea materială, organiza
torică și tehnică a secțiilor de 
performanță din cluburi, aso
ciații, unități sportive școlare, 
în vederea asigurării unei 
munci temeinice de instruire ;
• Se va acorda, în conti

nuare, o atenție și mai mare 
grupelor de copii și juniori, 
asigurîndu-se astfel împros
pătarea permanentă a loturi
lor reprezentative ;

• Se așteaptă un aport 
mult mai consistent din par
tea cluburilor universitare 
(o analiză a 'apartanenței de 
club a lotului care a concurat 
la Ciudad 
că din 87 
sînt de la 
28 de la 
de 20 din alte 15 
asociații sportive);

• In pregătirea propriu-zisă 
se recomandă îmbinarea ar
monioasă (și judicioasă) a 
formelor centralizate cu ace
lea în cadrul secțiilor din care 
provin sportivii;

• Responsabilitatea pregă
tirii loturilor REVINE FEDE
RAȚIILOR care vor trebui 
să colaboreze mult mai 
strîns ou conducerile cluburi
lor și cu celelalte 
performanță ;

• Se împune 
mai rațională, la 
de capacitate, a bazelor spor
tive existente și a celor ce 
se vor construi în viitor.

• Este necesar ca baza
științifică a procesului de 
pregătire, care și-a dovedit 
în mod practio însemnătatea, 
să fie perfecționată și extinsă, ------ --------- -------------x în

de

pregătirile 
întrecere», 
început".
liniile di-

de Mexico arăta 
de sportivi 
Dinamo 
Steaua.

39 
București, 
iar restul 
cluburi și

unități de

utilizarea 
maximum

mergîndu-se permanent 
pas cu marile cuceriri 
pe plan mondial.
• întregul proces de 

struipe sportivă va trebui 
blat de o muncă educativă 
permanentă și perseverentă, 
dezvoltîndu-se în conștiința 
sportivilor dragostea față de 
patrie, stima față de muncă, 
dorința victoriei meritate.

în încheiere, tov. Anghel 
Alexe a spus :

„Jocurile Olimpice din 
Mexic au demonstrat în mod 
grăitor vitalitatea și potența 
biologică a poporului nostru, 
au mai adăugat o floare la 
marea cunună de succese a 
României socialiste. Ne ex
primăm convingerea că mun
cind și mai bine, cu un elan 
sporit, ru o pasiune ardentă 
și conștiința deplină a însem
nătății faptelor noastre, voxn 
reuși să înălțăm tricolorul 
sportiv pe un catarg și mai 
înalț".

in- 
du-

AN DECISIV
PENTRU ILEANA SILAI4

(Urmare din pag. 1)

cesta este un obicei mai vechi. 
Indiferent unde ne petrecem 
Revelionul, în ziua de 1 ianua
rie dimineața ne întîlnim pe 
stadion la antrenament.

— Și acum ce faci ?
— Particip la două antrena

mente pe săptămînă și de la 
mijlocul lunii ianuarie trec la 
un ciclu de trei antrenamente 
săptămînale. M-am refăcut 
complet și vreau să mă pre
gătesc serios pentru 1969.

— Ce proiecte ai pentru a- 
cest an ?

— In primul rînd, doresc 
să-mi recîștig titlul de cam
pioană balcanică, pe care l-am 
pierdut la ultima ediție, aproa
pe la fel cum am pierdut la 
Mexic medalia de aur, adică 
din cauza unei ezitări. In 1968 
din această cauză mi-au scă
pat printre degete două me
dalii de aur. Acum sînt hotă- 
rîtă să nu mai las nimic

să-mi scape. Am ambiția să 
realizez și un nou record al 
țării, paralel cu schimbarea 
locului pe podium. După a- 
ceea, la C.E. de la Atena, sper 
să cîștig o medalie de aur.

— Iți urez succes. Dar îna
inte de a ne despărți te rog 
să-mi spui și ce proiecte, să 
zicem „ertrasportive", ai pen
tru acest nou an.

— Mă pregătesc și cred că 
voi trece cu bine examenele 
din anul I la Institutul de E- 
ducație Fizică și Sport din 
București, unde sînt studentă 
la secția fără frecvență. O să 
fie, poate, la fel de greu ca tn 
cursa de la Mexico, dar sper 
să ies învingătoare.

— După cum văd ți ai pro
pus pentru 1969 numai victo
rii...

— Absolut. Nu vreau să 
mai am nici o „ezitare". De 
aceasta am început să lucrez 
serios chiar din prima zi a 
anului.

Frigul începuse să se simtă 
tot mai serios. Așa că, peste 
cîteva clipe urmăream imensa 
căciulă de blană a Ilenii Si- 
lai depărtindu-se anonim prin
tre trecătorii grăbiți și zgri
buliți.

Lujs.ro
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In raliul

Peste 200 de echipaje vor 
participa între 17 și 25 ianua
rie, la cea de-a 38-a ediție 
a tradiționalului raliu auto
mobilistic Monte Carlo, luînd 
startul pe opt itinerare (cu 
plecările din Oslo, Londra, 
Frankfurt pe Main, Varșovia, 
Reims, Lisabona, Atena și 
Monte Carlo).

în palmaresul competiției, 
creată în anul 1911, cel mai 
mare număr de victorii îl de
ține francezul Jean Trevoux 
^câștigător în anii 1934, 1939, 
1949 și 1951). începînd din 
anul 1955 cursa a fost domi
nată de automobiliștii din ță
rile scandinave, printre învin
gători numărîndu-se norvegi
anul Mailing, suedezul Carls- 
son, finlandezii Makinen, Toi- 
vonen și Aaltonen. Anul tre
cut victoria i-a revenit engle
zului Vic Elford.

In prima parte a traseului 
actualei ediții conourențil vor 
străbate distanțe care vor de
păși cu puțin 3 000 km, sosind 
Ia Monte Carlo în dimineața 
silei de 20 ianuarie. După o 
noapte de odihnă, concurenții 
cor parcurge traseul comun 
Monaco — Vals-Les Bains 
Monaco (1486,500 km).

în sfîrșit, în noaptea de 
spre 24 ianuarie, primele
de echipaje clasate în ordinea 
punctelor de penalizare, se vor 
întrece în ultima probă a 
cursei, pe o distanță de 670 
km (cu plecarea și sosirea în 
Monta Carlo) care va cuprin
de și 7 probe speciale de coa
stă.

Clasamentul definitiv al ra
liului va fi dat publicității vi
neri 24 ianuarie la ora 14.

MONTE CARLO
O ODISEE PE PATRU ROȚI (vii)
UN PE MĂSURĂ CURSEI

mari-

FINAL DRAMATIC,
ultima dimineață a 
succedînd "celei mai

y internaționala

'Era 
cursei, 
dramatice nopți a Maratonu
lui automobilistic Londra-Syd- 
ney. Caruselul de lideri pă
rea să se fi oprit; cursa intra 
acum în ceea ce se putea numi 
drum bun. La ultimul punct

Clasament final : 1. Andrew 
Cowan—Brian Coyle—CoUn
Malkin (Hillman Hunter 1700 
cmc) cu 50 de puncte penali
zare (n.n. fiecare minut întir- 
zlere reprezintă un punct) ; 2. 
Hopkirk—Nash—Poole (BMC 
1800) 55 p ; 3. Vaughan—For
syth— Ellis (Ford Falcon GT — 
australian 7 000 cmc) 62 p : 4. 
Zasada—Wachowski (Porsche 
911 S) 63 ; 5. Aaltonen—Lid- 
don—Easter (BMC 1800) 68 p :
6. Hodgson—Rutherford (Ford 
Falcon GT — australian) 7» p :
7. Kleinth—Klapproth (Ford 20
MRS) 91 p ; 8. Fyrth—Hoin- 
ville—Chapman (Ford Falcon 
GT — australian) 114 o : ».
Neyret—Terramorsl (Cttroer.
DS 21)xl23 p ; 10. Clark—An
dersson (Ford Cortina Lotus) 
144 p.

schimb, Bianchi și mașina e- 
rau afara din cursă... Insînge- 
rat, prins ca-n menghină In 
rămășițele groaznic răsucite 
ale mașinii, Bianchi, cu frac
tură deschisă de tibia, cu ca
pul spart (15 copci...), cu un 
ochi perfect închis și colorat 
împrejur în violet și în gal
ben, încă pradă, parcă, unui 
coșmar, striga cu un aer cînd 
furios, cînd disperat: „Vreau 
să țne-g la Sydney ! Vreau să 
merg la Sydney!"

apoi, i-am cunoscut. Conster
narea lor nu poate fi falsă. Ii 
cred și ii înțeleg; visaseră, 
săptămini de-a rindul, ca și 
mine în tinerețe, să fie primii 
care si-i întimpine pe spor 
tivi. Noi aveam avans față 
de orar, poate că nici nu 
și-au dat seama ci de noi e 
vorba, iar volanul joacă une
ori renghiuri diabolice. Și a- 
poi, oricum, Cowan e un 
maratonist autentic.-*.

Mai
10 000 
zunar

rar un om care pierde 
de lire sterline din bu- 
să se dovedească așa de

23
60

CUPA DAVIS

ROMÂNIA

de control înainte de Sydney, 
la Pooma, toți concurenții a- 
veau aerul fantomatic. Nu e- 
ra unul care să fi dormit mai 
mult de 2 ore din 24 în ulti
mele 3 zile...

înaintea plecării de la Po
oma, Bianchi le declara nume
roșilor ziariști : „Vom rezista I 
Mașina nici nu s-a încins mJ- 
car. Insă pînă nu trecem linia 
de sosire.-' Cită drepiate (și 
ghinion) avea să aibă ! La 
160 de km de Sydney, după 
una din rarele și largile tur
nante ale șoselei nebituminate, 
dar destul de bune, în fața 
Citroenului azuriu apare un 
Austin „mini”. Doi tineri aus
tralieni, pasionați ai volanului 
și ațîțați de manșetele ediți
ilor speciale de ziar, ca și de 
permanentele buletiăfe de știri 
anunțîndu-i pe BianBii-Ogter 
cîștigători cerți. ieșiseră în în
tâmpinarea cursei. A fost ne
ajuns o clipă de zăpăceală a 
celor doi tineri pentru ca to
tul să fie dat pesce cap: ezi- 
tind, aidoma pietonilor care, 
vrînd să-și facă loc la IntU- 
nire, se ciocnesc fată- 
miniautomobilul a fă
zig-zag. a trecut pe dreapta 
(n.n. în Aicstralia se xrcu.ă 
pe partea stingă a șoselei) și._

...Șocul a fost uluit®- de pu
ternic. La volanul Citroenului, 
Ogier (Bianchi, care condu
sese toată noaprea, dormea, 
legat cu centura de siguranță) 
încetinise la 100 km. or* <!>. 
Mini— imprudenții
Norocul celor doi zănateh 
constase în tăhlâria slabă, 
pentru că fuseseră proiectați 
la zece metri prin acoperiș și. 
respectiv, parbriz, unul au
gur aieglnd u-se cu un antebraț 
fracturat, ambii cu zdrieturi. 
Opte-, 
volan 
om_J, 
pentru 
ejeefat

rața. 
; un

CAP DE SERIE
34 de țări la start

Tragerea la sorți în zona eu
ropeană a Cupei Davis, care a 
avut loc la sfîrșitul săptămînii 
trecute la Londra, a stabilit cp- 
pii de serii jn cele două grupe 
pe baza rezultatelor înregi
strate în ediția anterioară.

Echipa de tenis a Românie; 
figurează ca al patrulea cap de 
serie în grupa B a Competiției 
alături de Spania (una din co
tigă toarele de anul trecut), Ita
lia și U.R.S.S. După cum am a- 
nunțat în știrea noastră ante
rioară, tenismanii români au 
ca adversari în primul tur pe 
cîștigătorii întîlnirii R.A.U.-Li- 
ban. în caz de victorie, echipa 
română va întîlni Portugalia, 
Israelul sau Turcia. In fine,::; 
cazul unui nou succes, repre
zentativa țării noastre va avea 
ca adversar probabil în semifi
nale teamul spaniol, același 
care ne-a eliminat acum doi 
ani, în memorabilul meci de La 
București.

Grupa A în tabelul competi
ției europene are capi de serie 
echipele R.F. a Germaniei — a 
doua cîștigătoare din ediția 
trecută — Cehoslovacia, An
glia și Republica Sud-Africa- 
nă. Reamintim că în finalele 
pe grupe, anul trecut. Spania 
a învins Italia, iar R.F.G. a 
întrecut pe R.S.A.

Iată acum datele prevăzute 
în program: tUrul I — 9— 
11. V, turul II — 23—25.V, 
semifinale — 13—15.VI, fina
le — 18—20.V1L

Lucien Bianchi — prins ca in
DS 2t. Un vis frumos

menghină 
s-a năruit

în epava Citroenulut 
pe nedrept...

de

ESTUDIANTES
ÎNVINSĂ

DE SLOVAN
BRATISLAVA!
MAR DEL PLATA, 14 (A- 

gerpres). — In zua a treia a 
turneului internațional de fot
bal de la Mar del Plata echi
pa cehoslovacă Slovan Brati
slava a învins cu scorul de 
2—1 (1—1) echipa Estudiantes 
Mar del Plata. Boca Juniors 
a dispus cu scorul de 3—0 
(2—0) de selecționata orașului 
Mar del Plata.

A fost nevoie de o oră de 
eforturi, dirijate chiar de Bian
chi, între timp trezit de-a 
binelea, pentru ca să poată fi 
scos, pur și simpiu cu dalta, 
din epavă. Trei piloți-șefi do
minaseră cursa : Clark — 
trădat de mașină, care nu re
zistase hirtoapeior ; Lămpi- 
nen — angrenat de elan din
colo de capacitatea sa ma
ximă ; Bianchi — victimă a 
orbului ghinion care fac» u- 
necri din automobilism unul 
din cele mai dure și tnai ne
drepte sporturi. Iar din urmă, 
anunțat de toți spicheri> po
sturilor australiene de radio, 
se îndrepta, calm, spre linia 
de sosire, scoțianul Andrew 
Cowan, omul permanent pre
zent undeva în pluton, ano
nimul nepomenit in nici o 
înlîmplare din miile care au 
condimentat „L.S.“-ul 1968.
Aidoma unui rutier care 
cîștigă Turtii Franței fără să 
fi învins în vreo etapă...

Bianchi, internat la același 
spital ca și cei doi tineri ca- 
re-i fisuraseră cariera, a dove
dit o sportivitate extraordi
nară. în primul rînd, s-a ri
dicat, imediat, vehement îm
potriva tuturor celor care ve
hiculau ideea unei lovituri 
montate. „Ar fi fost nevoie 
de niște kamikadze (n.n. pi 
loții de sacrificiu japonezi 
care se năpusteau ca torpilele 
vii în ținte) ca să încerce să 
accidenteze o mașină ca a 
noastră cu răbluța aceea... Și

culant Dar și spiritul de spor
tivitate anglosaxon s-a mani
festat imediat învingătorul 
norocos al cursei a declarat 
de la primul pahar de șam
panie, ia sosire: ,Ji dedic cu 
sincere regrete victoria lui 
Bianchi. Iar apoi, le mulțu
mesc celor ce au construit ma
șina pe care am concurat și 
care, cu adevărat, a lăsat pe 
seama piloților cursa. Pentru 
mine, cel mai mare dușman 
l-a constituit praful din prima 
parte a tronsonului australian: 
trebuia să mergem cu 130 km' 
oră, unul in spatele altuia ji 
nu vedeam nimic. Ne duceam 
înainte cu speranța că... pe-a- 
colo e drumul!" Da, avea 
dreptate Cowan și meritul lui 
Marcus Chambers, directorul 
tehnic al firmei britanice Ro- 
otes Motor Ltd. (aparținînd de 
Chrysler, ca și Simca), era in
contestabil. El ceruse în ca
ietul de sarcini, de la ingine
rii săi, să facă „...o mașină 
care să poată merge 17 000 km 
fără reparații de anvergură...

Și au făcut-o I Cum ? Tot 
Chambers ne spune :„Am con
struit un prototip, l-am con
dus pe un teren militar de 
antrenament numai gropi și 
„cocoașe' pînă și-a dat duhu'. 
La bilanț, am reconstruit al
tul, cu motorul puțin decom
primat, dar cu toate piesele 
vitale ranforsate la 
mum..."

Nu ;rem să abuzăm de răb
darea cititorilor încheind cu 
comentarii tehnice raliul Lon- 
dra-Sydney. Ne oprim aici în
cheind suita de întâmplări cu
lese din „rEquipe"-Paris, „Les 
Sports'-Bruxelles, în principal, 
ca și din sumedenie de alte 
ziare și reviste. Vom mai men
ționa doar cî’.eva din conclu
ziile cursei.

în primul rind — meritul 
organizatorilor, care au ieșit 
de pe cărările bătătorite, de- 
monstrind că „L-S" e chemat 
să devină un adevărat monu
ment al curselor de automo
bile, cu directe și pozitive re
percusiuni asupra calităților 
practice pe care trebuie să ie 
aibă vehiculele de serie. Să nu 
uităm, pe cea mai mare parte 
a traseului raliul a fost mai 
întii tolerat și abia apoi agre
at. In al doilea rind, dacă pen
tru vederile europene sau ame
ricane popularizarea automo
bilismului pare inutilă, pen
tru Asia, ,JL.-S." s-a dovedit 
salutar și succesul lui emoțio
nează. Iar în al treilea rind, 
pentru că a permis un extra
ordinar și fără precedent test 
al calităților umane, nu nu
mai de ordinul fizic sau teh
nic, dar și moral. Sportivita
tea concurenților, sportivita
tea marelui public au fost 
puse la o grea încercare, din 
care au biruit. Dacă n-ar fi să 
menționăm decît gestul lui 
Bianchi sau cel al lui Cowan, 
dacă n-am menționa decît co
lecta publică spontană din 
Australia în favoarea neferi
citului pilot belgian (care 11 
va despăgubi, bănește, mai 
mult decît jumătate pe Bian
chi), încă n-am spune mai ni
mic. Pentru că istoria spor
tului consemnează, exceptînd 
Jocurile Olimpice, prea puține 
succese din prima încercare 
de talia infernalului, ineditu
lui, pasionantului, amuzantu
lui — pe scurt, epopeicului — 
raliu Londra-Sydney. Iar în 
așteptarea viitoarei sale ediții 
— 1972 : coincidența olimpică 
e plină de semnificații — vom 
urmări, pe alte piste sau șo
sele. performanțele celor cu 
care am făcut cunoștință.

G. RUSSU-ȘIRIANU

Norocoșii învingători închină prima șampanie celui pe care 
ghinionul orb l-a împiedicat să o bea; in prim plan, An

drew Cowan

VALLY HERBERT ■
CARE SE

LONDRA, 14 (Agerpres). — 
Expediția britanică transarctică, 
alcătuită din patru persoane, a 
ajuns la jumătatea traseului 
său — Alaska—Spitzbergen. Din 
octombrie, cînd a început noap
tea arctică, grupul de explora
tori își are tabăra pe o banchi
ză nesigură. Această banchiză, 
a transmis conducătorul expedi
ției, Valiy 
din Londra 
descompune 
fiind redusă
de numai aproximativ 1000 de 
metri. în prezent, exploratorii 
se pregăteso febril în vederea

PE 0 BANCHIZA 
TOPEȘTE!5
unei evacuări, în eventualitatea 
ruperii banchizei.

„LA GAZZETTA DELLO
SPORT":

BĂTĂLIA

Herbert, sediului 
al expediției, se 

lent, zi de zi, ea 
astăzi la o lungime

MAZZINGHJ- LITTLE 
LA 28 FEBRUARIE

NEW YORK, 14 (Agerpres). — 
Justiniano Montano, președin
tele Consiliului mondial al bo
xului (W.B.A.), a anunțat că 
meciul dintre italianul Sandro 
Mazzinghi și americanul de cu
loare Fred Little, pentru titlul 
mondial la „mijlocie mică’1 
(mljlocie-juniori), va avea loc 
La 28 februarie, în orașul Las 
Vegas.

LARS GRINI ÎNVINGĂTOR
LA SEMMERING...

...dar alti trei schiori au doborit recordul trambulinei
VIENA, 14 (Agerpres). — Con

cursul internațional de sărituri

Sacha Distel
pe pirtia de schi...

La Megeve s-a desfășurat tra
diționalul concurs internațional 
de schi rezervat artiștilor, la 
care au participat vedete ale 
scenei, ecranului, cîntecului și 
televiziunii. In proba feminină, 
victoria a revenit actriței Ge
nevieve Page, iar în cea mas
culină, cunoscutului interpret de 
muzică ușoară, Sacha Distel.

cu schiurile de la Semmering 
(Austria) a fost cîștigat de spor
tivul norvegian Lars Grini, care 
a totalizat 213,2 puncte (cele mai 
bune două sărituri ele sale au 
măsurat 75,5 m). Locurile urmă
toare au fost ocupate de ceho
slovacii Dalibor Motejlek — 
206,2 puncte, B. Novak — 203,7 
puncte și a istriacul Walter 
Schwabl — 202,4 puncte.

Recordul trambulinei, care 
era de 76 m și aparținea fran
cezului Gilbert Poirot, a fost 
bătut de trei săritori: norve
gianul Selbekk, cehoslovacul 
Motejlek și austriacul Schwabl 
— toti trei cu sărituri de 76,5 m.

„COMBAT

FEMEILOR SUEDEZE

VERKERK - 
CAMPION AL OLANDEI

La Heerenveen s-au încheiat 
campionatele masculina de pati
naj viteză ale Olandei. Titlul de 
campion a revenit cunoscutului 
patinator Kees Verkerk (In foto
grafia alăturată) care la multla- 
tlon a totalizat 177,900 p. El a cîș- 
tlgat șl ultima probă, cursa de 
10 000 m, în 15’50,4. Pe locurile ur
mătoare : Jan Bols — 179,310 p,- 
Ard Schenk — 181,118 p șl Peter 
Nottet — 182,203 puncte.

— să se ia federației inter
naționale de tenis dreptul de a 
controla turneele „open" pentru 
a-1 da federațiilor naționale 
care vor stabili, ele însele, nu
mărul de participant și con
dițiile de organizare ;

— să dea federațiilor națio
nale libertatea de a aplica pa 
teritoriul lor regulamentul pe 
care vor să-1 aplice jucătorilor 
lor amatori;

— în consecință, acești jucă
tori pentru a putea participa 
la competiții care nu depind do 
propria lor federație, vor tre
bui să primească permisiunea 
din partea acestuia din urmă ;

— în ceea ce-i privește pe 
jucătorii care nu mai sînt supuși 
autorității federațiilor naționa
le, ei vor trebui, pentru a par
ticipa la unul din marile cam
pionate internaționale, să fie 
prezentați de organizația de 
care depind pe o listă de cel 
puțin zece jucători ai acestei 
organizații și cu cel puțin două 
jucătoare. Această listă va tre
bui să fie aprobată de federația 
națională organizatoare pentru 
fiecare din cele patru mari tur
nee.

organiza o Cupă Davis „open", 
înainte de 1970.

în cursul reuniunii ținută la 
Adelaide, delegații au abordat 
de asemenea problema denu
mirii jucătorilor. Ei au decis ■ 
să recomande federațiilor res-

După ca au ajuns la un a- 
cord între ei, delegații federa
țiilor de tenis ale Statelor fi
nite, Angliei, Franței și Aus
traliei au hotărit să facă totul, 
încă din primele luni ale anu
lui 1969, pentru a convinge și

în lupta lor pentru emanci
pare, femeile suedeze au cîști
gat o mare bătălie. Schiul de 
„mare fond" și-a deschis, în sfîr- 
șit, porțile schioarelor pe care 
le pasionează și distanțele mai 
mari de 50 km. Comisia de schi 
din Arvika a comunicat, în mod 
oficial, că va organiza în fie
care iarnă un concurs pe tra
seul Arvika — Kongswinger 
(Norvegia) acoperind o distanță 
de aproximativ 80 km. La în
trecere vor fi admise și femeile, 
care vor concura alături de băr-
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Ultima ediție a celebrei curse 
Vasaloppet” a avut un -episod 

puțin plăcut: un grup de spor
tive curajoase care, în ciuda in
terdicției decretate de organi
zatori, au luat startul în extrem 
de dificilă cursă de 86 km, au 
fost oprite în mod brutal la 
10 m de sosire și scoase cu for
ța de pe traseu.

Schioara care a ajuns prima 
în apropierea sosirii, învățătoa
rea Wall, lăsase in urma sa 
peste 6 000 din cei 8 435 de con- 
curenți bărbați.

Faptul că tocmai in Suedia 
unde se face atita caz de egali
tatea de drepturi dintre bărbați 
și femei a putut avea loc un 
asemenea act de discriminare, 
constituie un mister egal cu 
acela care interzice primului 
născut sd urce pe tronul fami
liei Bernadotte.

Concursul Arvika — Kongs- 
winger constituie deci o re
vanșă a domnișoarei Wall și a 
tovarășelor ei. Peste 100 de fe
mei au și anunțat că vor lua 
parte la noua cursă care va 
întruni, de asemenea, la start 
și un mare număr de bărbați 
pentru că de pe acum s-au în
scris peste 2 000.

După cum se vede, schioarele 
suedeze, atinse în amorul lor 
propriu, au declarat război fai
moasei curse Vasaloppet găsind 
în proba de la Arvika (care 
se va numi Kurerloppet) un 
demn înlocuitor. Și cînd femei
le suedeze vor să facă un lu
cru, în 99 la sută din cazuri 
reușesc.

celelalte federații naționale să 
accepte principiul unei Cupe 
Davis „open”. în acest scop, 
cele patru mari națiuni ale te
nisului, organizatoare ale celor 
mai importante campionate in
ternaționale, și-au asumat sar
cina de a convinge peste 60 de 
federații de mai mică impor
tanță să accepte tenisul profe
sionist

în orice caz, chiar dacă aces
te patru federații își vor vedea 
acțiunea lor dusă, repede și 
bine, la capăt cu se va putea

în- 
de

re- 
r«-

pective să suprime denumirile 
de „jucător profesionist" sau 
„jucător autorizat” și să le 
locuiască cu simplul cuvînt 
„jucător".

Participanțil au adoptat o 
zoluție cuprinzînd alte cinci
comandări făcute federațiilor 
naționale. Iată-le:

— să prevadă ca toți jucă
torii să accepte autoritatea fe
derației lor naționale cînd par
ticipă la o competiție organi
zată de o altă federație națio
nală ;

Țipaiul L „inîormajia", >ir. Brewianu ar, 24—25, București

telexradiotelBfon
In cadrul primului
„Cupei 
peni" 
lin, la 
nit formațiile Mladost Za
greb și Olympiakos Pireu. 
Victoria a revenit voleibaliș
tilor iugoslavi cu scorul de 
3—0 (15—2, 15—2, 15—7).

tur al 
euro- 

mascu-
campionilor

Ia volei
Zagreb s-au întîl-

Se duc tratative pentru orga
nizarea meciului de box din
tre greii Joe Frazier, cam
pion mondial recunoscut de 
5 organizații sportive din 
S.U.A., și Jimmy Ellis, cam
pion mondial 
W.B.A. Meciul 
aibă loc la 24 
dison Square 
New York.

■
Federația cehoslovacă de 
chei pe gheață a alcătuit 
tui în vederea campionatului 
mondial. Din lot fac parte 
Dzurilla, Termer, Nadrchal,

desemnat de 
ar urma să 

martie la
Garden

Ma- 
din

ho- 
lo-

Suchy, Horesovsky, Pospisil, 
Machac, Bednar, Tajcnar, 
Masopust, Sevcik, Golonka, 
Jirik, Havel, Holik, Nedo- 
manski, Hrbaty, Cerny, 
Kochta, Volek și alții. Se
lecționata secundă a Ceho
slovaciei va întreprinde între 
17 februarie și 7 martie un 
turneu în S.U.A.

In turneul „open" de tenis de 
la Sydney, australianul E- 
merson l-a învins cu 6—8, 
7—5, 6—2, 7—5 pe Riessen 
(S.U.A.) iar spaniolul Gi- 
meno a dispus cu 3—6, 7—5, 
18—16, 6—3 de australianul 
Anderson.

La simplu feminin i R. 
Casals (S.U.A.) — G. Chan- 
freau (Franța) 8—6, 7—5.

In campionatele de patinaj 
artistic ale R. D. Germane, 
la feminin, victoria a revenit 
Gabrielei Seyfert, medaliată

cu argint la J.O, de Ja Gre
noble, care a totalizat 318,78 
p, fiind urmată în clasament 
de Sonia Morgenstern cu 
278,02 p și Christine Errath 
cu 267,72 p. Titlul masculin 
a fost cîștigat de G. Zoller 
cu 300,52 p, urmat de Jan 
Hofmann — 271,04 p și Ralf 
Richter — 268,86 p. în pro
ba de perechi, pe primul loa 
s-a clasat cuplul Heidi Stei
ner — Heinz Ulrich Walther.

■
Campionatele internaționale 
de tenis ale Franței pe teren 
acoperit au continuat în sala 
Coubertin din Paris. In pro
ba de simplu masculin, Bar
clay (Franța) l-a învins cu 
6—3, 6—4, 7—5 pe Koning 
(Olandă), Koudelka (Cehoslo
vacia) a cîștigat ou 6—3, 
3—6, 7—5, 2—6, 6—1 în fata 
francezului Tcesca, iar God- 
rella (Franța) l-a eliminat pe 
compatriotul său Beust i 
6—3, 17—15, 6—3.
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