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în semifinalele ,,C. C. E." la handbal masculin

Steaua-V.fl. Gummersbach 16-13 (9-9)
Aseară, la Floreasca, am 

văzut orice, numai handbal 
nu. Un soi de mini-western 
(adaptat la... sală), o com
binație de rugby cu catch, 
scene de teatru de proastă 
calitate... Promotorii' alun
gării handbalului — acel joc 
sportiv care a entuziasmat 
milioane de oameni cu pri
lejul disputării recentei com
petiții supreme — au fost, 
categoric oaspeții. Pornind cu

intenția unui evident anti- 
joc, adăugîndu-i apoi duri
tăți nepermise pe un teren 
de sport, ei au transformat 
meciul într-o dispută urîtă, 
așa cum nu dorim să mai 
vedem. Steaua — și-a avut 
și ea partea de contribuție. 
Pe fondul unei oboseli firești, 
al carențelor cunoscute în a- 
părare, și-a făcut apariția un 
inexplicabil sentiment de tea
mă, o fatală lipsă de răbdare

în atac. Spre final, steliștii 
nu și-au mai putut stăpîni 
nervii și au contribuit, uneori 
în măsură egală, la amprenta 
de duritate (de brutalitate 
chiar) pe care jocul a purtat-o 
de la un capăt la celălalt. 
Arbitrajul nu a fost nici cl 
la înălțime. Nesancționînd ex
cesivele durități ale handba- 
liștilor de la Gummersbach la 
începutul partidei, arbitrii au 
lăsat frîu liber manifestărilor

Slavic, inepuizabil, la a 4-a victorie
< Eugen Aimer (5:02,8 la 400 m) a preluat recordul tetratloniștilor • Vasile Costa s-a 

plimbat in 2:34,2 (200 m bras)

Timișoreanul Costa, invincibil în probele de bras
Foto : A. NEAGU

PERFORMERA ZILEI

Adrian VASILIU

(Continuare în pag. a 4-a)

trage la poartă (vaSpeck

(2:23,5) deținea un a-

1:20,3 și 2:50,4, 
performanțe 

sezonul trecut.
antrenorul

zi ua a treia. Cu 
românești (toate 
masculine) și re-

Marian 
10-lea 

competiție,

$i a fost 
noi victorii 
în probele 
corduri naționale. 
Slavic, la cel de al 
start în această 
găsește încă resurse pentru 
a triumfa de o manieră in
discutabilă, întrecîindiu-și cei 
mai buni timpi. Așa s-a în- 
tâmplait și în cursa de 200 m 
crauâ, pe care a dominat-o 
categorie în 2:02,8, cifră ce 
corectează vechiul său record 
național.

Eugen Aimer, afectat după 
insuccesul din ziua preceden
tă a luptat cu o ambiție dem
nă de toată lauda în între
cerea tetratiloniștiilor (400 m). 
Reșițeanul a început cu 66,9 
(delfin) și după lungimile de

spate
vans confortabil. Pe porțiunea 
de bras. Naghi, simțindu-se 
în largul său, a atacat puter
nic si înaintea ultimei „sute" 
cei doi lideri ai întrecerii se 
aflau în poziții alăturate. în 
acest moment însă. Aimer a 
explodat pur și simplu, „fu
gind" de lingă adversarul 
său. El a parcurs . lungimile 
de craul în 65,4 (față de 69.4 
cum fusese cronometrat, pe 
aceeași porțiune a întrecerii 
de 400 m liber !) reaiizînd în 
final un valoros record repu
blican de seniori și juniori :

ZIUA A TREIA, CU REPROȘURI
7 ?

sub privirile căpitanului echipei Steaua, Cornel Oțetea. 
Foto: V. BAGEAC

START IN ULTIMUL TUR AL CAMPIONATELOR
NAȚIONALE DE HANDBAL

au oficiat ieri des- 
sezoinulud de hand-

Echiipede 
au f ur

să preia conducerea șiFetele 
chide rea 
bai în aer liber. 
Progresul și I.E.F.S. 
mizat, în ciuda timpului rece,
un meci agreabil ca specta
col, cu răsturnări pasionante 
de scotr. Deșii conduse la pau
ză au 6—4, coechipierele An- 
toanetei Oțetea s-au im
pus la începutul reprizei se- 
cunde (o mențiune pentru e- 
ficacitatea lui Seceteanu care 
a înscris 4 goluri), reușind să 
egaleze (miim. 35 î 6—6) și a-

pol
să câștige, pe merit, cu scorul 
de 10—8. Au arbitrat foarte 
bine: P. Cîriiigeanu și M. 
Ionescu — București. (GH. 
RANGU).

antisportive. Pe parcursul jo
cului, evident depășiți de des
fășurarea meciului, cei doi 
arbitri au comis greșeli care 
au influențat cursul partidei 
și chiar rezultatul final.

Steaua a cîștigat cu 16—13 
(9—9). Este o victorie care

Hiistache NAUM

(Continnare tn pag. a 4 a)

AZI, îll DIVIZIA MIIONMĂ 4 DE FOTBAI

După ce timp de două 
zile ne-am apropiat de pis
cina „internaționalelor" cu 
gîndwl .trandafirii, înfiate 
fără ezitare, pe nerăsufla
te, și cu mina pînă la 
fund ascunsă in cutia cu 
culori, iată-ne acum — fl~ 
deli acelui dicton datorat 
lut Valăry 
,.a observa 
tru mulțl, 
ceea ce se , 
dă" — puțin întristați pe 
marginea apel, ca niște 
bieți poeți, îndrăgostiți și 
singuri.

Șl ne întrebăm de ce 
toată construcția care a- 
dăpostește bazinul nu pu
tea avea 3—4 metri mai 
mult lățime, să încapă 
acolo și vreo 3—400 de 
spectatori, sau măcar cei 
vreo 50 care își turtiseră 
ieri nasurile de geamul ex
terior al piscinei ? Căci 
cum se poate asigura, oare, 
popularizarea înotului — 
ale cărui virtuți nu le mai

dicton datorat 
care spunea că 
înseamnă, pen- 
a-șl închipui 

așteaptă să va-

destăinuim, pentru că le 
știe, cu siguranță, plnă și 
un preșcolar — dacă se 
organizează internaționale 
cu „afiș" și tam-tam într-o 
sală unde au acces doar... 
concurența și antrenorii 
lor ?!

Zicea cineva — gură rea 
— că lățirea necesară tri
bunelor ar mal fi costat 
patru sute de mii, sumă 
rotunjoară, ce-l drept, dar 
parcă nu atit de însemnată 
pe lingă cele vreo zece mi
lioane cheltuite plnă acum.

Și ne mai întrebăm cine 
a așezat masa 
acest 
fundului, acolo i 
cerber neîmblînzit 
putea fi și altfel un sala
riat al VEABS-ulul ?!) ie 
cerea ziariștilor ce „îndrăz
neau" să vrea să scrie sau 
să se documenteze, nici 
mai mult nici mal puțin, 
declt... să se descalțe ?!

Soluțiile
noi, două : ori să se mute

__ ____ presei la
concurs în fundul 

unde un 
(parcă

erau, bănuim

din cele șapte

A IWUI DIVIZIA
NAȚIONALA Of POLO

Ieri a început la bazinul a- 
■coperit Floreasca cea de a 
XXIII-a ediție a campionatu
lui național de polo pe apă.

în prima partidă, PROGRE
SUL BUCUREȘTI a întrecut 
OLIMPIA ORADEA cu 
(2—0, 2—0, 2—1, 2—0).

Punctele învingătorilor 
fost însorise de Munteanu (3), 
Goian (3), Borza și Cocora. 
Unicul gol al învinșilor a fost 
realizat de Ilea. Cele două e- 
chipe au folosit următorii ju
cători : Progresul: Stancu,
Manea. Munteanu. Fîrșirotu, 
Livian. Teodorescu, Borza, Go
ian, Pașoi, Cocora : Olimpia : 
Farcaș, Ilea, Filip, I. Vidi- 
can, Szekely, C. Vidican, Ale- 
xandrescu, Alfoldi, Miiller. 
Soos, Davidescu.

în cel de al doilea meci, 
echipa campioană, DINAMO 
BUCUREȘTI,, a dispus de 
CRIȘUL ORADEA cu 8—1 
(2—0, 2—1, 2—0, 2—0). Valoa
rea individuală a fiecărui com
ponent al echipei, precum și 
experiența competițională și-au 
spus cuvîntul, dinamoviștil 
eealizînd o victorie comodă. 
Au marcat Gr. Novac (4), Po
pa (2), Zamfirescu și Mihăi- 
lescu, respectiv, Covaci. Au 
jucat : Dinamo : Frățilă, Popa, 
Zahan, Blajec, Zamfirescu, 
Novac, Nastasiu, Mihăilescu. 
Rus, Bâdinici. Crișul : Foran, 
Stănescu, Heghieși, Harabula, 
M. Frățilă, Covaci, Zacoianis. 
Chirilă, Dumitra, Moruzi.

Ultimele două meciuri ale 
reuniunii de Ieri dup&^amiașă 
s-au încheiat cu 
rezultate : I.E.F.S.
TEHNICA CLUJ 
1—0, 0—2, 3—1),
VOINȚA CLUJ 
1—0, 2—0, 1—1).

Astăzi sînt programate ur
mătoarele jocuri : ora 
limpia Oradea — 
Buc., Progresul Buc. 
șui Oradea, Steaua — 
nica Cluj, Rapid 
gonul Arad ; ora 
Oradea 
gonul 
I.E.F.S.

Azi, se va disputa, așadar, încă una 
etape premexicane.

Iubitorii fotbalului din orașul „aurului 
vilegiați și de data asta, căci ei vor putea urmări — pen
tru a treia oară de la începerea returului ! — derbyul 
etapei: RAPID — U.T.A.

Celelalte partide sînt programate după cum urmează: 
Tg. Mures: A. S. ARMATA — STEAUA (1—10); 
Petroșani : JIUL — F. C. ARGEȘ (1—3) 
lași: POLITEHNICA — C.F.R. (0—1):
Bacău: DINAMO—UNIVERSITATEA CRAIOVA (1—2): 
București: DINAMO — STEAGUL ROȘU (1—2); 
Constanța: FARUL — CRIȘUL (2—1);
Cluj: „U“ — PETROLUL (2—2).

(în paranteză au fost trecute rezultatele din tur. U.T.A. 
și Rapid au terminat astă-toamnă la egalitate: (1—1).

Jocurile vor începe la ora 16,30, cu excepția celui de 
Cluj, care, fiind televizat, este programat la ora 14.

negru" sînt pri-
Meci internațional de fotbal

AUTOMATICA - MAESTA
(Suedia) 11-0 (7-0)

Formația din campionatul 
onoare Automatica a surcla
sat sîmbătă, pe stadionul 
I.C.A.B., echipa suedeză Ma- 
esta, care activează în liga 
a treia a campionatului sue
dez. Scor 11—0 (7—0) pentru 
buoureșteni. (F. S.).

la baschet; Politehnica

București 79-42

Un nou atac ratat al studentelor timișorence. (Fază din meciul Dinamo-Universi- 
tatea Timișoara).

următoarele
— POLT-
4—3 (0—0, 
RAPID — 

7—2 (3—1,

9 : O- 
Dinamo 
— Cri- 
Pollteh-
— Va- 
Olimpla

n

IERI, LA VOLEI

UN DERBY RATAT

— Crișul
Arad —
— Steaua.

Buc.
16 :
Oradea, Va- 
Voința Cluj.

Corneliu RADUJ

Ieri, în sala Dinamo, s-a con
sumat derbyul etapei feminine 
a campionatului diviziei A, la 
volei, care a adus față în față 
echipele feminine DINAMO și 
UNIVERSITATEA -------------
RA. Spre regretul 
loc să asistăm la 
un nivel tehnic șl 
superior, avînd în 
loarea celor două formații, 
ne-a fost dat să vedem o par
tidă plată, lipsită, în general, 
de atractlvltate. Șl aceasta 
datorită oaspetelor, care au 
evoluat crispat, comlțind exas-

TIMIȘOA- 
tuturor, în 
un joc de 
spectacular 
vedere va-

perant de multe greșeli la 
preluare, la pasa de atac șl 
la blocaj. Dlnamovistelor, si
gure în apărare și cu un atac 
variat, le-au fost necesare mai 
puțin de 60 de minute pentru 
a cîștlga cu 3—0 (11, 4, 6). De 
remarcat că în setul întîi gaz
dele au condus cu 14—1, dar 
relaxarea înainte de vreme a 
permis studentelor să recupe
reze din handicap. In rest... 
Foarte bun arbitrajul cuplului 
bucureștean Dumitra Rădules- 
cu — Ștefan Nobilescu. (E. F.).

In ambele meciuri din cupla-

jul voleibalistlc din sala Glu- 
lești au fost necesare cîte 5 
seturi pentru desemnarea în
vingătoarei. In prima partidă, 
după un joc de slab nivel teh
nic, MEDICINA a dispus de
C. P.B. cu 3—2 (—14, 4, 1, —9.
D. In cel de al doilea RAPID, 
fără 4 din cele 6 jucă
toare de bază, s-a între
buințat serios pentru a 
depăși tînăra echipă a I.E.F.S., 
care a condus la un moment 
dat cu 2—0. Scor final 3—2 
(—8, —11, 13, 5, 13) pentru Ra
pid. (DANIEL DIACONESCU).

La 17 ani, cu 1,78 m și 71 
kg. Petra Muntze posedă cali
tăți incontestabile de a deveni 
una din brasistele de valoare 
ale Europei. Eleva din Halle 
nu a fost un copil minune și 
a muncit aproape 10 ani pen
tru a ajunge la 
cele mai bune 
înregistrate în 
Jurgen Striick,
S. C. Chemie Halle care o 
soțește la București ne-a 
clarat (ceea ce eleva sa, 
timiditate, a căutat să ne 
cundă) că intenționează 
pregătească în acest. an pentru 

un loc în echipa 
reprezentativă ce 
va concura la 
Barcelona. Dar 
pentru aceasta, 
noua campioană 
Internațională a 
brasistetor va 
trebui să ajungă 
la timpi 
a 1:18,0 
Ceea ce 
pare de 
posibil, 
ambiția 
chii ei 
deosebit 
căuși.

masa presei undeva lingă 
intrare, unde nu se cereau 
„tălpi de cauciuc", curate, 
ori _ mai avantajos — să 
fie lăsată tot acolo ladled 
dincolo de un vestiar si 
un „duș" prin care trebuia 
să orbecăi, ciutlnd firul 
Arladnei), dar să se ame
najeze în hol un centru 
de închiriere a tenișilor. 
Punct.

...ieri, întrecerile s-au 
mai încălzit parcă, poate 
pentru că ieșise iarăși soa
rele. A fost șl un fel de 
galerie, cu batiste flutura
te ca într-o gară depărtată, 
cînd pleacă trenul...

Dar Intre atltea nuanțe
- - -

Și ca singele 'de
cum ar 
pierdut 
rea.

Clne-l,

de negru, purpuriul, fie el 
dropie, 

scrie poetul, și-a 
oarecum strălucl-

oare, de vină ?

Ov. IOANIȚOAIA

Farul Constanța — Progresul 
Brăila: 16-6 la boxV ■

întâlnirea de aseară, 
de la Brăila, dintre e- 
chipele Progresul si Fa
rul Constanța a luat 
sfîrșit cu victoria oas
peților.

Iată rezultatele tehni
ce, în ordinea categori
ilor : A. Mihai (F) b.p. 
P. Ganea (Pr.), O. Ba
dea (F) b.p. C. Momoiu 
(Pr.), C. Șoșoiu (F) b.p.

Aseară, în divizia A la 
baschet masculin, Politehnica 
București a dispus de . Voința 
București cu 79—42 (40—10). 
Studenții s-au impus din pri
mele minute prin maniera 
de joc, dezinvoltă și sigură, 
care le-a permis să domine 
un adversar a cărui singură 
preocupare a fost stăvilirea 
avalanșei coșurilor adversa
rilor. Remarcați: Rusu,
Georgescu și Popa de la stu- 
denți. (A. TAUTU).

r

în jurul 
Si 2:47,0. 
nu ni se 
loc im- 

citindu-i 
din o" 
albaștri, 
de ju-

‘noblețea;
I
I
I

R. Custură (Pr.), P. Ma- 
nole (F) b.p. I. Jipa

I
(Pr.), A. Iliescu (F) b.p. I 
A. Zeibei (Pr.), I. Dinu I

I
I

(F) b.p. Gh. Marcel 
(Pr.), D. Roman (Pr.) 
b.ab. I Gh. Brumă (F), 
Gh. Bunea
Gh. Preda
(F) b.p. 
(Pr,). P. 
b.k.o. I
(Pr.).

(Pr.) b.p. 
(F), P. Pirvu 
V. Penianu 
Bursuc (F) 
Gr. Enache I

I
Ieri, la rugby

DINAMO PROGRESUL

Ieri după-amiază, pe sta
dionul din str. Dr. Staicovicii, 
deținătoarea lanternei roșii, 
echipa Progresul, a întîlnit 
pe actuala campioană a țării, 
formația Dinamo. După o re
priză echilibrată ca joc și 
scor, campionii țării s-au im
pus în finalul partidei prin- 
tr-o victorie prea severă față 
de fizionomia partidei: 14—3 
(3—3). A arbitrat corect 
Rene Chiriac. (Aurel PĂ
PĂDIE).

CAMPIONATUL DE HOCHEI
Cu jocul dintre juniorii 

Scolii sportive nr. 2 și Avîn- 
tul din M. Ciuc a început 
seria celor 62 de partide din 
cadrul a trei competiții din 
finalul sezonului intern la ho
chei pe gheață. Elevii 
de la Școala sportivă nr. 2 
au 
cu 
la 
decis abia în ultima repriză, 
cînd bucurestenii au reușit 
să-si concretizeze mai înde- 
lungatul stagiu pe gheață 
din această primăvară. Au
torii punctelor: Ionescu 4, 
Leonte. Malehin și Păduraru 
(cîte unul) pentru învingă
tori, Borsos 2 și Denes pentru 
învinși. A doua partidă a

întrecut
7—3 (2—1, 
capătul

pe Âvîntul
1—2, 4—0), 

unui meci

opus echipele Școlii sportive 
Gheorghieni 
dăuti- După 
4—0, Școala 
zut egalată 
decît foarte 
fi întrecută.
cu 5—4 (3—0, 1—3, :
Au marcat Kalamar 2, 
meneș, Hideg și Lucacs pen
tru Gheorghieni, și MÎhaiuc 
3 si Antmie pentru Rădăuți.

Astăzi, de la ora 8, au loc 
partidele Școala sportivă 
Gheorghieni — Avîntul M. 
Ciuc (jun.), Dinamo—I.P.G.G. 
(div. A), Steaua—Metalul 
Rădăuți (jun.), Tîmava—A- 
vîntul si Steaua—Agronomia 
(div. A).

și Metalul Ra
ce a condus cu 
sportivă s-a vă- 
și nu i-a lipsit 
puțin pentru a 
A învins, totuși,

1-D- 
, Ke-

Romeo VI LARA

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

PROFESIUNII I
I
IP

rintre primele instituții ale so
cietății, atunci cînd ea s-a con
stituit ca atare și omul a că
pătat deplina conștiință a exis
tenței sale, a fost școala. Apă
rută în timpuri devenite ime

moriale, necesitatea ei a izvorît din 
dorința generațiilor ajunse la maturi
tate de a prezenta tinerelor vlăstare o 
chintesență a experienței de viață și a 
cunoștințelor dobîndlte cu trudă și mi
gală, pentru ca acestea să le poată va
lorifica și înnobila cu propriile lor des
coperiri în folosul tuturor oamenilor.

Tn rîndul obiectelor de învătămînt, fie 
că i s-a spus sau nu educație fizică, a 
fost prezentă o disciplină de studiu care 
prevedea într-o programă (scrisă sau 
nu) exerciții destinate dezvoltării fizice. 
Firește, cu trecerea timpului, evoluția so
cietății a impus o restructurare totală a 
metodelor și mijloacelor de predare, a 
conținutului exe^cițiilor.

Societatea noastră a impus o restruc 
furare și a concepțiilor — nu totdeauna 
favorabile obiectului în sine și celor che
mați să-l predea — avîndu-se în vedere 
sarcinile ce le are de dus la îndepli
nire în cadrul procesului instructiv-edu- 
cativ.

Cîndva, uri ilustru cărturar spunea că 
nimic nu ar fi posibil să se realizeze în 
societate fără existența profesorului. 
Fără a ridica direct noi construcții, fără 
a participa fizic la crearea unor noi 
obiective industriale sau simple (dar cît 
de complicate totuși), mașini, profesorul 
se află, cu sau fără voia noastră, în 
spatele tuturor acestor realizări.

Tn rîndul acestora se află și profesorul 
de „sport" (cum a rămas în limbajul co
tidian). El este cel care și-a adus o mo
destă contribuție ca să avem o consti
tuție fizică robustă, ne-a învățat, alățuri * 
de ceilalți, să nu ne speriem în fața | 
primelor insuccese.

Fiecare om trecut prin școală păstrea- z 
ză în amintire imaginea profesorilor, J 
pornind de la cei care au fost adevărați * 
maeștri în modelarea minții și sufletului, I 
pînă la acei slujbași — e drept des- I 
tui de puțini — care întîmplător au ajuns 
la catedră. Amintirile încrustate în tipare | 
tipografice au dat naștere unei galerii | 
grotești, plină de exemplare din ultima 
categorie, dar — spre mîndria corpului | 
profesoral — și a uneia luminoase pline J 
de portretele unor dascăli renumiți.

Noblețea profesiunii cere tuturor ca I 
ea să fie practicată la cel mai înalt | 
nivel, fără a se face rabat pasiunii, com
petenței și dăruirii.

Profesorul de educație fizică — dacă 
vrea să se bucure de stima și aprecie
rea tuturor — trebuie să nu rămînă mai 
prejos. O cere însuși conținutul obiec
tului I

I
I
I

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

Emanuel FANTÂNEANU I
I
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LA VÎRSTA CRAVATELOR ROȘII»
C.N.O.P.-CELE MAI FRUMOASE
REALIZĂRI ȘI PROMISIUNI

AU PARTICIPAT 
LA DISCUȚII

PROF. MIHAI CALCAN : 
A încerca, în momentul de 
față, să realizăm un turism 
de masă pornind de la ma
turi este foarte greu. Inocu
larea pasiunii pentru turism 
trebuie începută la vîrsta co
pilăriei. In cazul maturilor 
putem să ne lovim adesea de 
replica : „am trăit și pînă a- 
cum fără să mergem în ex
cursii".

C.N.O.P. (Consiliul național 
al organizației de pionieri) a 
căutat să-i atragă pe copii in 
activitatea turistică organi
zind, în 1969, acțiunea „Pio
nieri pe cărările patriei". Au 
fost angrenați în excursii a- 
proape 2 000 000 de copii 
cred că nu a existat 
care să nu fi participat 
Ia o drumeție de o zi. 
altă parte, acțiunea 
vînturilor" — concurs 
rientare — se află anul 
la a treia sa ediție. S au mai 
organizat peste 45 de expe
diții „Cutezătorii". De fapt, 
ele au fost mult mai multe, 
dar 45 au ajuns la etapa fi
nală pe țară. In sfirșit, voi 
aminti expediția cicloturistică 
„Floarea Prieteniei" 
tă în colaborare cu 
„Sportul" și care i-a

de-a lungul 
țara noastră 
Participanții,

Cea mai pregnantă realitate din turismul nostru: excursio
niștii cu cravate roșii în mijlocul naturii

CIND FANTEZIA
COPIILOR
ESTE SOLICITATA

Prof. MARIA IONIȚA : A- 
cum 10 ani cind am fost nu
mită la școala din comuna 
Măguri—Ftăcătău, în munții 
Gilăului, am încercat, de la 
început — fiind comandanta 
detașamentului de pionieri — 
să organizez drumeții în ju 
rul comunei. N-aș putea sd 
spun că am reușit. Celelalte 
cadre didactice 
că este 
venind 
păduri, 
și așa 
căutat 
pas.

In primul rind am înființat 
un cerc de folclor. Și am în
ceput să culegem legendele 
locului, 
numele munților, al așezări
lor din jur și mi-am dat sea
ma că se pot organiza dru
meții pasionante căci locurile 
poartă numiri frumoase, stră
vechi, legate de legende mi
nunate : Împărăția lui Za- 
molxe, altarul lui Zarnolxe, 
Chicera Comorii șa. Am în
ceput să organizez activități 
care au atras, la început, co
piii, dar mai tirzru aproape 
toată populația comunei. De 
exemplu 
Zamolxe 
nea : „bă 
demînare 
molxe". Am încercat cu acest 
prilej să reedităm, după fan
tezia noastră, jocurile sau în
trecerile sportive ale dacilor 
din luna lui Brumar. A fost 
un mare succes. Au partici
pat toți elevii, organizați in 
cete, fiecare avind o denu
mire aleasă de ei. Am închi
puit și un ceremonial dac 
după care au urmat întreceri 
de tras la țintă cu arcuri, 

de copii, 
urmărit localnicii. Unul 

ei, un bătrin, s-a

mi-au spus 
firesc deoarece copiii 
piuă la școală prin 
pe lingă izvoare, fac 
drumeție. Totuși am 
să ies din acesț im-

ne-am interesat de

in Împărăția lui 
am organizat acțiu- 
dovedim curaj și în- 
in Împărăția lutZa-

făcute bineînțeles
l-au 
din 
plat

apro
de mine și mi-a spus*

O ACTIVITATE
GRADATĂ

■ i
N1COLAE IGNAT: Activi

tatea turistică a tineretului 
trebuie să se desfășoare gra
dat. Cu copiii este bine să 
se înceapă organizind plimbări 
în localitate și apoi în îm
prejurimile ei. Cînd ajung în 
clasele III—IV ei pot trece la 
excursii mai lungi, în alte 
calități, continuind apoi 
cunoașterea monumentelor 
frumuseților țării.

Trecînd de la turismul
■ cal la cel care necesită depla

sări ceva mai lungi, cred că 
ar fi bine să se folosească 
bicicletele. Copiii pot realiza 
aceasta foarte ușor, pentru 
deplasări în localitățile înve
cinate. După părerea mea, 
excursiile ar trebui să nu re
unească grupuri prea mari de
oarece acestea ridică proble
me mai dificile de organi
zare, de supraveghere.

Pentru turismul la vîrstă 
școlară, cea mai bună soluție 
ar fi excursia pe clasă. Cine 
ar trebui să facă asemenea 
excursii ? In primul rind pro
fesorii, ajutați de cîțiva pă
rinți ai copiilor. Nu sînt de 
părere ca fiecare școlar să 
însoțit de părintele său. 
excursitle cu copiii și cu tine
retul trebuie avut în vedere, 
neapărat, ca o însemnată pro
porție din ele si fie efec
tuată pe jos. Tineretul are 
nevoie de mișcare. Firește, e 
necesar, mai ales în cazul co
piilor, ca ei să fie selecțio
nați pentru a nu-i angrena 
in excursii pe cei care suferă 
de anumite afecțiuni.

Aș vrea să remarc aici in
teresul și efortul organizați"! 
de pionieri în domeniul turis
mului. C.N.O.P. solicitînd spri
jinul F.R.T.A. a organizat 
cum trei ani, la Novaci, o 
bară în care copiii au fost 
miliarlzați cu orientarea 
ristică. Aceste tabere s-au 
ganizat de atunci regulat con
tribuind la răspîndirea acestui 
sport în mijlocul pionierilor.

Din punctul de vedere al ac
tivității turistice de masă se 
face simțit un gol între cel 
ce se află la vîrsta pîonieriei 
și cel ajunși la vîrsta 
dențiel. Nici U.T.C. și ..... 
Ministerul învățămintului nu 
au cuprins în programul "... 
activitatea turistică la nivelul 
U.T.C.-iștilor. Eu consider că 
profesorii de geografie ar pu
tea atenua acest hiatus stră- 
duîndu-se să facă legătura din
tre teorie șl practică, scoțîndu-i 
pe elevi în mijlocul naturii șl 
organizind cu ei mici con
cursuri de orientare.

lo- 
cu 
d

lo-

fie 
La

a- 
ta- 
fa- 
tu- 
or-

stu- 
nlcl
lor

Ș' 
copil 

măcar 
Pe de 
„Roza 
de o- 
gcesta

realiza- 
ziqrul 
purtat

pe pionieri 
J 500 km în 
in Bulgaria, 
în ultimă instanță, au fost 
selecționați din peste 1 500. 
Aș mai aminti tabăra de la 
Bran de anul trecut, care a 
reunit peste 500 de copii ; 
unii și-au desfășurat etapa 
finală la orientare turistică, 
alții erau președinți ai cercu
rilor de turism și au învățat 
acolo cum se organizează o 
excursie.

Noi am încercat să inițiem 
o serie de acțiuni turistice 
puțin costisitoare. Am popu
larizat, in 
mețiile cu 
turi. Pe 
C.N’ O P. a 
fiecare județ, circa 40 de cor
turi cu o capacitate totală de 
200—300 copii pe noapte și 
care prin rotație pot fi folo
site de toate școlile, împreună 
cu profesorul Andronescu de 
la Craiova ara studiat și am 
realizat un model de cort care 
va fi prezentat în revista pio
nierilor. Este un model pen
tru doi copii, de dimensiuni 
mici, ușor de transportat și 
avind un cost convenabil t 
120—130 lei. O primă formă 
de activitate ar fi drumețiile

primul rind, dru- 
înnoptarea incor- 
lîngă faptul că 
reușit să dea, în

cu înnoptări in corturi și cu 
autogospodărire. Acestea vor 
ii stimulate printr-o nouă ac
țiune, inițiată de C.N.O.P. a- 
nul acesta: „Ștafeta iscusin
ței și îndemînării". Despre ce 
este vorba ? Copiii formează 
echipaje de 10 persoane. Sînt 
obligați să aibă corturile lor 
(confecționate de ei sau îm
prumutate), să știe să găteas
că cu alimentele ce li se 
dau, să parcurgă o ștafetă de 
10X60 metri, să cunoască 
regulile de circulație și să 
fie capabili să susțină un 
program artistic la foc de ta
bără de 10—15 minute. Deci, 
tot ceea ce înseamnă drume
ție cu mijloace bănești redu
se se include în această șta
fetă ! Această acțiune se va 
desfășura pe faze : școală, ju
deț și, în fine, faza pe țară, 
într-o tabără organizată 
același sistem 
durată de 7 
va avea loc
probabil, în Apuseni, lîngă 
Bucium (județul Alba). Vom 
reuni acolo eirca 500 de co
pii.

C.N.O.P. se preocupă să 
afle ce gen de excursie este

insă 
zile, 

anul

pe 
cu o 
Finala 
acesta,

„Dacă ați merge 
pe piscul acela 
care se înalță în 
zare și pe care 
noi bățrînii îl nu
mim Piscul Soa
relui o să vedeți 
un asfințit neîn
chipuit de fru- 

atunci, cu adevărat, 
păreți rău de ziua de

mai iubit de copii. împreună 
cu Centrul de cercetări al 
C.N E.F.S. studiem unele pro
bleme ale turismului școlar. 
Recent, am anchetat circa 
3 000 subiecți și vă pot spu
ne că forma de turism pe 
care o doresc și o îndrăgesc 
copiii este drumeția.

Reiese deci, că de acest tu
rism. de drumeție, trebuie să 
ne preocupăm. In acest scop, 
noi am inițiat cercuri de 
turism în școală și ele s-au 
înmulțit vertiginos (acum doi 
ani erau circa 30—40 în toa
tă țara, iar azi ne putem mîn- 
dri că avem 40—50 în fie
care județ). E drept că ele 
nu au încă o orientare unifor
mă dar sperăm, ca pînă la 
afîrșirtul acestui an școlar, 
să dăm o tematică orientativă 
pentru 5 zone specifice, așa 
incit profesorul conducător 
al cercului să poată alege a- 
cea tematică ce este mai con
formă specificului local.

In ceea ce privește turis
mul aplicativ, orientarea pe 
teren, am ajuns să facem, în 
general, cu pionierii mai mult 
ca în trecut ; dar ei cînd 
trec în liceu pierd aceste 
bune deprinderi pentru că 
nu se mai ocupă nimeni să 
le dezvolte.

Vom organiza și în acest 
an tabere cu profil turistic. 
Am anticipat, stabilind tabă
ra finaliștilor din „Ștafeta 
iscusinței și îndemînării" la 
munte. Se va face și o tabă
ră cu finaliștii concursului 
„Roza vînturilor". In ce pri
vește școlarizarea președinți
lor de cercuri 
pii. vom face 
10 tabere pe 
cam 300 copii 
ră. Deci, circa 3000 
vor fi școlarizați în 
mele de organizare a 
ției, a taberelor etc.

mos. Și 
nu v-a-r 
astăzi".

Bineînțeles, ne-am împărțit 
imediat în cete și arn organi
zat un concurs: cine ajunge 
primul în vîrful muntelui. In
tr-adevăr, nu ne-a părut rău. 
Era o zi minunată, culorile 
toamnei 
stranii și am văzut un extra
ordinar apus de soare.

In același loc, am organi
zat, primăvara, o serbare cîm- 
penească. Programul a joși 
prezentat pe o 
coasta, de lingă 
pectivă a fost 
de copii — cu 
înainte — intr-un 
de unde localnicii 
programul nostru.

Niciodată nu ne 
de aceste locuri 
Poate și pentru că fantezia 
noastră ne ajută să le vedem, 
să le prezentăm mereu altfel. 
Am organizat, cu elevii din 
cercul de etnografie și folclor, 
excursii de 2—3 Zile la mun
tele Receg., la Mărișel, la 
Măguri. Am fost găzduiți de 
localnici, am dormit în șuri 
cu fin, seara am făcut ode 
vărate
Ne-am interesat ce oameni se 
pricep să povestească frumos 
și i-atn invitat în mijlocul 
nostru; ne-au povestit legen
de minunate.

Cea mai mare acțiune pe 
care am realizat-o pînă acum 
a fost în cadrul concursului 
„Cutezătorii" inițiat de Con
siliul național al organizației 
de pionieri. Noi am fost e- 
chipajul „Șoimii lancului". Să 
știți că acest gen de con
cursuri care îmbină drumeția 
cu fantezia au o mare plitei e 
de atracție asupra copiilor.

La- noi, venirea primăverii 
este așteptată extraordinar de 
mult. Cum apare colțul ier
bii o pornim din nou la 
drum. Ce vom organiza in 
această primăvară ? Vom or
ganiza în Țara lui Nimeni o 
duminică haiducească. Mem 
brii cercului etnografic vor 
face rost pentru cîțiva copii 
de haine haiducești. Trebuie 
să știți că un cătun de pe un 
munte de-.al nostru a fost în
temeiat de haiduci. De ase
menea, elevii din cercul de 
folclor vor aduna, pînă a 
tunci, în drumețiile lor, ba
lade, legende, care vor fi dra
matizate, prezentate specta
culos. Sînt sigură că va parti
cipa tot satul, așa cum a par
ticipat și în alte dăți.

primiseră nuanțe

ft

insulă iar 
insula res- 

transformată 
citeva zile 
amfiteatru 

au privit

plictisim 
frumoase.

focuri de tabără.

■ I

turistice — co- 
acest lucru în 

zone, reunind 
în fiecare tabă- 

pionieri 
proble- 
drume-

i

Tn preajmQ unui nou sezon turistic și în pragul vacanței școlare ele 
primăvară — care poate cuprinde un fermecător și binefăcător interludiu 
turistic — ziarul „SPORTUL" a organizat, cu sprijinul Federației române de 
turism-alpinism, o masă rotundă pentru a pune în dezbaterea unor cunos
cători ai fenomenului turistic problemele actuale ridicate de organizarea 
acestei activități cu multiple valențe și cu recunoscute implicații benefice 
pe diverse planuri : educație patriotică, cultură, sănătate, recuperarea 
forței de muncă etc.

DAR DE LA
PROF. EMIL GIURGEA: 

Ministerul învățămintului îm
preună cu Comitetul Central ăl 
U.T.C. a elaborat un 
în care sînt trecute 
toate disciplinele 
Lipsește turismul cu 
acesta este cel mai 
sport 
legat 
ti rea 
creat 
radoxală i există 
turilor", concurs de orientare 
pentru pionieri, dar pentru e- 
levii din clasele IX și X de 
la școlile generale acest con
curs nu mai este accesibil. 
El se adresează numai pio
nierilor. iar elevii din cla
sele a IX-a și a X-a sînt ute- 
ciști. Ar fi, așadar, foarte 
nimerit ca U.T.C. să inițieze 
la rîndul său concursuri de 
orientare pentru școlarii din 
clasele superioare.

Dintre activitățile turistice 
organizate cu elevii am con
statat că cele mai atractive 
sînt drumețiile. Drumețiile 
îmbinate cu vizitarea unui 
monument istoric sau de artă, 
sau cu vizitarea unei zone 
pitorești, de mare spectacu
lozitate. Am organizat aserne-

prograin 
aproape 

sportive, 
toate că 
complex

pentru tineret și este 
foarte strîns de pregă- 
militară a tineretului. S-a 
de fapt, o situație pă- 

„Roza vîn-

-

CLASĂ A IX-A ÎN SUS?
rind,
COȚl-r

nea drumeții, în primul 
pe Măgura Odobesttului. 
ținuindu-le qu o coborîre pe 
valea Milcovului, eu vizitarea 
mătiă.stirii CSpiuria. o ctitore 
a cantemirilor. Mi-am daț 
seama că elevii sînt atrași de 
acest fel de turism.

Pot să spun că elevilor nu 
le place turismul de autocar. 
Pentru că, de fapt, turismul 
cu autocarul este un fel .de 
sedentarism rafinat. Turismul 
de autocar mi se pare indi
cat pentru alte vîrște. Pentru 
elevi, a-i purta o săptămînă 
sau chiar trei zile în»auto
car, de-a lungul a sute și șute 
de kilometri, este mai mult 
decît obositor, este enervant. 
Nu se ține seama de faptul 
că la vîrsta lor predomină 
factorul de excitație pentru 
care au nevoie de o supapă. 
Drumeția îndeplinește, 
succes, acest rol.

Cum să facem mai atrac
tive excursiile pentru elevi ? 
Eu organizez cu 
tematice. Deoarece 
să realizez 
liceului, voi face, 
din vacanța de 
excursii cu caracter descrip
tiv istonic, de cunoaștere și de

cu

un

ei excursii 
intenționez 
muzeu al 

începînd 
primăvară,

prețuire a monumentelor din 
județ și excursii cu caracter 
arheologic pentru depistarea 
unor materiale arheologice, 
în zona noastră. Am luat le
gătura cu muzeul de istorie 
pentru a respecta cadrul le
gal într-o asemenea acțiune. 
Trebuie să subliniez faptul 
că elevii sînt extraordinar de 
interesați de aceste excursii. 
Pentru început, avem în 
obiectiv niște movile cu sem
nificație istorică din apropie
rea Focșanilor, apoi o serie de 
monumente istorice din zona 
Vrancei (mănăstirile Mira și 
Vizantea), locuri ale desfășu
rării bătăliilor de la Mftră- 
șești, de unde sperăm să re
coltăm materiale pentru mu
zeul nostru de istorie.

Pentru perioada vacanței 
mari cred că s-ar putea face 
tabere de specialitate. In or
ganizarea acestor tabere se 
pot găsi foruri interesate în 
măsura în care taberele și-ar 
dovedi utilitatea din punct 
de vedere didactic, pedagogic, 
informativ și formativ, în a- 
celași timp, pentru speciali
tățile istorie, geografie, biolo
gie, științele naturii.

EXCURSIILE MICI FAȚA-N FAȚA
CU RENTABILITATEA

Ing. BENEDICT 1ONCU t 
S-a vorbit, aici, foarte fru
mos, despre excursiile elevilor, 
despre expediții atrăgătoare, 
depărtate de șablon. Eu cred 
că, în această direcție, un 
mare rol trebuie să-l aibă 
profesorii de geografie, or, la 
noi, în județul Dolj, ei nu sînt 
angrenați cum trebuie în a- 
ceastă activitate. Profesorii de 
geografie ar trebui să-i pre
gătească, de asemenea, pe e- 
levi să folosească harta și bu
sola, să se orienteze în teren, 
așa incit cei care doresc 
practice orientarea turistică 
vin la noi să aibă o bază 
pregătire. E drept, există

să 
ș‘ 

de 
o 

scuză : după ce material poate 
să lucreze profesorul de geo
grafie ? Este necesar deci un 
material pentru profesorii de 
geografie în care să li se spu
nă ce este orientarea turistică, 
care este scopul nostru.

REDACTOR : Dv. lucrați 
intr-o întreprindere cu 
foarte mulți salariați, uzi
nele „Electroputere". Ar fi 
interesant de știut ce se 
face acolo pentru activita
tea

Ing.
Ne-a preocupat problema 
ceasta 
sportive,

turistică de mase.
BENEDICT 1ONCU :

a-
șl, în cadrul asociației 

am înființat atît o 
comisie de orientare turistică 
cit și o comisie de turism de 
masă. Aceasta face excursii 
prin B.T.T., în strinsă legătură 
cu U.T.C., prin O.N.T. său di
rect cu ajutorul sindicatului.

REDACTOR : V-sm ruga 
să ne vorbiți despre cele 
pe care le organizați dv. 
direct.

Ing. 10NCU : Cele pe care le 
organizăm direct au șt plusuri 
dar șt 
anumite 
tinerilor 
excursii 
organismelor specializate, 
ce cauză ? Pentru că nu 
beneficii. Excursiile de

minusuri, 
greutăți.

și maturilor
necostisitoare nu

lntlmpinăm 
Angrenarea 

în 
place 

Din 
aduc 

sfî/șii 
de săptămînă, in special, nu 
sînt agreate pentru faptul a- 
mintit. Ne mulăm și noi 
situația existentă și facem 
clnd șl cînd — ture astrono
mice, ture lungi cu autocarul. 
Excursii de sfirșit de siptămț- 
nă, la obiectivele așa de fru
moase din județul nostru și 
din Gorj, la Horezu. Peștera 
Muierii, Cheile Sohodoliilnl. 
Cheile Oltețului ș.a.m.d. nu se 
prea fac.

Aș vrea să mai ridic șt pro
blema taberelor turistice. Ta
berele sînt foarte indicate 
pentru tineret. Viața de tabără 
disciplinează, formează carac
terul și voința copiilor. Lan
sez, cu această ocazie, o pro
punere pe care vreau să o 
supun și Comitetului Central 
al U.T.C. Ginâiți-vă cum s-ar 
putea rezolva problema marca
jelor din munții noștri — care 
au 
de toți factorii 
competențe — 
tabere de vară, analoge șan
tierelor tineretului, ar avea în 
programul lor refacerea sau 
facerea de marcaje în dife
riți munți. Eu cred că reîii.l- 
tatul ar fi extraordinar. în 
primul rind. pentru că tinerii, 
avind o activitate concretă și 
foarte pasionantă, ar munci cu 
multă tragere de inimi, nu ca

devenit o minge 
cu 

dacă

pe

t>"sată 
diverse 

anumite

sobarii de nu știu unde care 
au fost 
marcaje 
se aflau 
In fine, 
avea ca 
contribuind astfel la valorifi
carea, din punct de vedere tu
ristic, a respectivului masiv, 
s-ar putea ocupa, eventual, și 
de construirea unor adăpos
turi, unor refugii, foarte utile 
pentru turiștii de munte și 
pentru alpiniști.

AUREL KAHANE: După
propria și vechea mea expe
riență, pentru că am fost unul 
din fondatorii asociației „Prie
tenii naturii", pot să vă spun 
că trebuie să organizăm, in 
primul rind, excursii simple, 
pe jos. șl nu numai cu tinerii, 
ci și cu vîrstnicii. Se poate 
începe cu excursii în jurul o- 
rașelor. Nu există oraș care să 
nu aibă păduri in împrejurimi, 
să nu aibă o apă curgătoare, 
care sînt elemente de atracție 
și recreare. Trebuie să-i con
vingem pe oameni si meargă 
pe jos, să facă drumeție, care 
este extrem de folositoare să
nătății. . Să luăm, spre exem
plu, o școală bucureșteană de 
pe șos. ștefan cel Mare. Pro
fesorii i-ar putea mobiliza pe 
elevi duminica dimineață, să-i 
încoloneze apoi frumos, pu- 
nînd in frunte cîțiva copii care 
știu să cînte la muzicuță și să 
se îndrepte spre una din pă
durile apropiate, fie Ia Bănea- 
sa, fie la Pantelimon. Acolo 
iarăși se poate înfiripa o ac
tivitate sportivă și culturali 
plăcută. S-ar putea organiza

puși să refaci niște 
in Retezat pentru că 
în gol de producție, 

aceste tabere, care ar 
preocupare marcajele,

ceva interesant și pe blocuri 
de locuințe. In blocul în care 
locuiesc sînt aproape 250 de 
familii, cu peste' 400 de copii. 
Vă Închipuiți ce excursie fru
moasă s-ar putea organiza cu 
familiile dintr-un asemenea 
bloc !

Dr. C. LUPU: In momen
tul de față, după părerea mea, 
sindicatele sînt cele care ar 
trebui să aibă cuvîntul cel mal 
greu în problema turismului 
de masă, deoarece ele au cel 
mai mare număr de membri. 
Ele au posibilitatea să-i atragă 
în excursii nu numai pe mun
citorii șl funcționarii din în
treaga țară, familia, tineretul 
dar și cadrele didactice. Dar, 
în sindicate, pe Ungă multiple 
realizări, întîlnim și 
nefirești. ~ 
„Fonduri 
veți ?“ Ni se răspunde; 
avem !“. Dar știți cum 
ele, adeseori, cheltuite ? Ni se 
răspunde: „Am făcut excursii 
la meciul de fotbal de la 
Ploiești, de la Tg. Jiu. de la 
Cluj" etc. Se consideră că a- 
cesta-i turism de masă. Pen
tru că am umplut un autobuz, 
sau un tren special cu „micro
biști". Ar trebui ca sindicatele 
să primească instrucțiuni con
crete care să-i oblige pe con
ducătorii sindicatelor la nive
lul județelor, la nivelul muni
cipiilor, organizațiilor Sindica
le din întreprinderi $f institu
ții. să mobilizeze si să asigure 
condiții de participare 
excursii, oamenilor muncii 
familiilor lor. acest grup 
-ial atît de important.

Dacă 
pentru

situații 
întrebăm : 

turism a- 
„Da, 
sînt

In
st 

so

Prof. Maria lonijâ de 
la Școala generală din 
corn. Răcătu 
Cluj ; prof. M. 
de la Consiliul 
al Organizației 
nieri, prof. Em. 
de la liceul „Unirea" — 
Focșani, dr. C. Lupu, 
președintele Comisiei ju
dețene de turism-alpi- 
nism — Timiș, A. Kaha- 
ne, vechi activist, pro
motor al turismului mun
citoresc din fara noas
tră, U. Falk, membru al 
Comisiei judefene de tu- 
rism-alpinism — Brașov, 
ing. B. loncu, membru 
al comisiei județene de 
turism-alpinism — Dolj, 
N. Ignat, președintele 
comisiei de tineret (ori
entare turistică) din ca
drul F.R.T.A., A. Engel, 
membru în comisia de 
turism a Consiliului sin
dical al municipiului 
București, I. Fratu, pre
ședinte al comisiei de 
propagandă din F.R.T.A., 
T. Ignat, membru al co
misiei pentru activitatea 
de masă din F.R. Ciclism, 
Gh. Solacolu, membru în 
Comisia pentru activita
tea de masă a Comisiei 
pentru turism-alpinism a 
municipiului București, și 
ing. N. Popescu, autor 
de ghiduri turistice.

A consemnat și selec
tat opiniile exprimate, 
redactorul nostru Sebas
tian Bonifacio.

— jud.
Calcan, 

Național 
de Pio- 
Giurgea
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Vn cort intr-o poiană și familia a rezolvat problema locului 
de popas...

ÎNTREBĂRI CARE AȘTEAPTĂ RĂSPUNS
1. Este satisfăcătoare cuprinderea în activitatea turistică 

a copiilor, tineretului și oamenilor, maturi? Ce s-ar putea 
întreprinde pentru amplificarea acestei activități ?

2. Este suficientă sau nu baza materială (în special rețeaua 
de cabane) ? Poate fi mai bine valorificată ?

3. Transportul, componentă importantă a turismului, ar 
putea sluji mai bine interesele amatorilor de excursii ?

4. Activitatea de propagandă, informară și documentare 
turistică se desfășoară la nivelul cerințelor aciuate ?

5. Activitatea turistică de masă necesită o formă organiza 
torică proprie sau poate fi asigurată prin conlucrarea dife
ritelor organizații și instituții cu sarcini în domeniul turis
mului, recreării și educării ?

0 NECESITATE
GHEORGHE SOLACOLU: 

Eu aș vrea să subliniez un 
aspect care a fost omis pînă 
în prezent și anume necesita
tea practicării turismului de 
către locuitorii marilor centre 
urbane și industriale. Este 
vorba de turismul de recrea
re, de destindere, extrem de 
util pentru cetățenii marilor 
orașe, care trăiesc într-un 
ritm foarte trepidant, într-o 
atmosferă ce tinde să devină 
poluată. După cercetările fă
cute la noi în țară și peste 
hotare, reiese că populația 
urbană trebuie să iasă cit mai 
des din acest mediu al acti
vității ei cotidiene. Excursiile 
erau făcute, acum 40—50 de 
ani, din curiozitate sau din 
dragoste pentru natură, azi 
ele au devenit o adevărată 
necesitate fiziologică.

ANDREI ENGEL! De tu
rism se ocupă mai multe or
ganizații : ON.T., U.T.C. prin 
B.T.T., organizația de pio
nieri și sindicatele. Ce greu
tăți întîmpinăm noi pe linie 
de sindicat în ceea ce pri
vește organizarea excursiilor? 
Ne . aflăm într-o situație pa
radoxală : 
turism și 
cadre de 
treprinderi și instituții pen
tru a dezvolta activitatea tu
ristică, vrem să organizăm 
excursii convenabile, accesi
bile tuturor muncitorilor din 
întreprinderi. Constatăm, însă, 
că sînt popularizate ex
cursiile scumpe. Cum se 
explică această anomalie ? 
Excursiile ieftine nu-și mai 
găsesc loc în întreprinderi iar 
excursiile scumpe sînt foar
te popularizate 1 Trebuie să 
știți un lucru. O.N.T., respec
tiv agenția O.N.T. București, 
și-a apropiat responsabilii de 
turism din instituții și între
prinderi aeordîndu-le un pro
centaj din încasările realiza-

vrem să facem 
nu putem. Creăm 
organizatori în în-

FIZIOLOGICA
OE AZI

res- 
mai 
ex
cela 
or-

te. în aceste condiții este ex
plicabil de ce respectivii 
ponsabili de turism sînt 
dispuși să popularizeze 
cursiile O.N.T. decît pe 
pe care am vrea să le 
ganizăm noi.

UDO FALK : O mare par
te din salariați desfășoară o 
activitate sedentară ceea ce 
face absolut necesară reali
zarea unui echilibru între e- 
fortul fizic și cel intelectual. 
Se impune, in mod stringent, 
odihna activă al cărei aport 
in activitatea noastră profe
sională, în ultimă instanță 
pentru economia națională, nu 
este încă suficient recunoscut. 
Un lucrător care și-a petre
cut duminica în aer liber 
va da un randament mai 
mare decît cel ce a vegetat 
lîngă televizor.

Pentru a se putea organiza 
pe o scară mai largă excursii 
fără cheltuieli mari și intr-un 
minimum de timp, ar trebui ca 
in toate localitățile din țară 
să se poată efectua drumeții 
pînă la o distanță de maxi
mum 30 km. Eu cred că la 
fiecare sfirșit de săptămînâ 
omul trebuie să meargă pe 
jos cel puțin cinci ore ca 
să-și refacă potențialul de lu
cru. Din punct de vedere geo
grafic aceste posibilități exis
tă. Cum stăm, însă, cu con
dițiile practice ? Va trebui ca 
la capătul deplasării de sîm- 
bătă seara, un fel de marș 
de apropiere, să existe o po
sibilitate de înnoptare liniștită 
și ieftină, care să constituie 
baza de plecare pentru ex
cursia de duminică. Excursia 
în sine necesită poteci ame
najate, marcate, prevăzute eu 
adăposturi pe parcurs pentru 
odihnă și luarea meselor pe 
timp nefavorabil. Excursioniș
tii trebuie să posede un echi
pament adecvat pentru a nu 
se expune intemperiilor.

r



Nr. 864 (6298) ...... .....   —.... sportul — Pag. ă 3-a

STATUTUL AMATOR - ÎNTRE IPOCRIZIE Șl REALITATE
PROIECTUL COMISIEI C.I.O., PREZIDATĂ DE ALEXANDRU ȘIPERCO, PROPUNE:

• PERFORMERUL ZILELOR NOASTRE ARE NEVOIE DE ASISTENȚA MORALĂ Șl MATERIALĂ 
A SOCIETĂȚII £ DURATA CANTONAMENTELOR NU POATE FI DEFINITĂ DECÎT DE LEGILE 

BIOLOGIEI ® ÎMPOTRIVA FALSELOR JURĂMINTE DE PURITATE Șl FIDELITATE!
prilejul sesiunii sale de la Mexico (1968), Comitetul International 

Olimpic (C.I.O.) a instituit așa-numita Comisie mixtâ pentru admisie 
(sau eligibilitate), pe care a pus-o sub președinția lui Alexandru 

Șiperco, membru C.I.O. pentru România și, în același timp, memoru 
al Comitetului de coordonare și supervizare al C.I.O.

Comisia a primit dificila și ingrata sarcină de a studia propunerile
vizînd ameliorarea celebrului articol 26 (din Codul olimpic) privitor la con
dițiile de admitere a sportivilor la Jocurile Olimpice, precum și a interpre
tărilor oficiale ale acestui articol. După cum se vede, era vorba de o 
vastă operă, menită să stabilească mai clar condiția sportivului în lumea 
de azi și un concept modern al sportivului amator, necesară pentru însăși 
precizarea concepției mișcării olimpice contemporane.

In componența Comisiei prezidate de Alexandru Șiperco s-au aflat 
membrii C.I.O. : Ade Ademola (Nigeria), Boris Bakrac (Iugoslavia), Eduardo 
Dsbas (Peru), Gabriel Gemayel (Liban) și reprezentanții unor comitete olim
pice naționale (C.N.O.) : Patrick Carroll (Irlanda), Joergen Jahre (Nor
vegia), Jean Kies (Luxemburg), Epaminondas Petralias (Grecia), Howard 
Radford (Canada), Luc Silance (Belgia). Membrii Comisiei au luat în con
siderație diferitele propuneri formulate în sînul C.I.O., studii elaborate de 
personalități marcante ale sportului internațional, articolele pe această 
temă apărute în presa mondială.

ANCHETA ZIARULUI „SPORTUL"
Pentru 

Comisiei,
secretariatul 
stabilit la

București, de un real 
folos a fost ancheta in
ternațională lansată de 
ziarul „SPORTUL". în 
cadrul anchetei, și-au 
expus părerile in pro
blema controversată —
și amenințată de ipo
crizie — a sportivului 
amator, a condiției sale 
sociale : Gaston Meyer, 
redactor-șef al cotidia
nului sportiv parizian 
,.r£quipe“ ; E. Howard 
Radford, președintele 
Comitetului olimpic ca
nadian ; dr. Giorgio de 
Ștefani, membru al 
C.I.O., președintele Fe
derației internaționale 
de tenis ; Torsten Teg- 
ner, editor al ziarului 
sportiv suedez „Idrott- 
șbladet” ; prințul Geor
ge de Hanovra, doctor 
in drept, fostul preșe
dinte al Academiei O- 
limpice Internaționale ; 
Jan Staubo, membru al 
C.I.O. pentru Norvegia; 
L. Steff—Pedersen, se
cretar general al Co
mitetului olimpic norve
gian ; Săndor Bares, re
dactor-șef al agenției 
maghiare de presă M.T.I., 
vicepreședinte al UEFA; 
Felix Levitan, președin

tele Asociației interna
ționale a presei sporti
ve ; Luc Silance, secre
tar general al Comite
tului olimpic belgian ; 
cercetători, specialiști, 
ziariști din România.

Coroborînd toate ă- 
ceste păreri într-o lu
crare care a primit a- 
deziunea majorității 
membrilor săi reuniți la 
Varșovia, Comisia a su
pus propunerile avizului 
comitetelor olimpice na
ționale. In urma răs
punsurilor primite, un 
secretariat rbstrîns al 
Comisiei. întrunit în au
gust 1989 la Atena, a 
purces la ultimele mo
dificări, redactînd for
ma finală a studiului. 
Să menționăm că par
ticipant la sesiunea 

1989 a Academiei Olim
pice Internaționale — 
cărora le-a fost prezen
tat studiul — au dat 
o înaltă apreciere aces
tei lucrări de sinteză 
care a necesitat o con
sultare universală.

Pentru a înțelege mai 
bine concluziile studiu
lui, vom spicui părțile 
cele mai importante a ie 
expunerii de motive, cele 
care justifică de fapt 
întreaga lucrare.

NOȚIUNEA DE „SPORTIV
OLIMPIC"

„C.I.O. nu este numai 
organismul care patro
nează Jocurile Olimpice 
sau care își exercită 
cenzura în ceea ce pri
vește participarea spor
tivilor la J.O. In pri
mul rină el se află In 
fruntea unei mișcări de 
o amploare mondială. 
El este inițiatorul unei 
concepții etice despre 
sport, acceptată astăzi 
de marea majoritate a 
tineretului sportiv din 
toate țările.

Dreptul de participare 
la J.O. vine nu numai 
să încununeze efortu
rile sportivilor pe te
renul de sport, ci con
stituie de asemenea o 
mărturie a faptului că 
C.I.O. recunoaște la 
sportivi prezența spiri
tului olimpic.

Noțiunea de „sportiv 
Olimpic", propusă de co
misie să înlocuiască pe 
cea de „sportiv amator" 
— ea însăși profund 
modificată in raport cu 
definițiile din 1866 și 
1894 — reprezintă astăzi 
o stare de spirit, o 
concepție de viață, re
cunoscută chiar șl de 
către aceia care nu sint 
de acord cu regulile ac
tuale.

Universalitatea Jocu
rilor Olimpice și impac
tul mondial al oricărei 
măsuri adoptate de 
C.I.O. fac posibilă cau
zarea unui prejudiciu 
moral mișcării olimpice 
și sportivilor prin ma
niera in care se inter

pretează actualmente 
regula de admisie. Pe 
de o parte regula este 
ades violată în mod ta
cit, iar pe de altă parte 
aplicarea ei riguroasă 

riscă să producă scăde
rea nivelului performan
țelor sportive la J.O., ca 
urmare a retragerii drep
tului de participare a- 
numitor sportivi de va
loare, în virtutea uneia 
sau alteia din interpre
tările actuale. Aceasta 
n-ar face decît să se 
reducă interesul mani
festat față de J.O. și să 
le diminueze importan
ța ca factor de educare 
a tineretului intr-un spi
rit. umanist.

Noua interpretare a 
regulii de admisie tre
buie să reflecte concep
ția etică fundamentală 
a mișcării olimpice. Ea 
trebuie în același timp 
să corespundă realită
ților epocii noastre și să 
asigure condițiile morale 
și materiale necesare 
sportivului modern pen
tru a realiza performan
te din ce în ce mai. 
■înalte.

Noua interpretare a 
regulii trebuie să defi
nească înțelesul noțiunii 
de „sportiv olimpic". 
Comisia propune să fie 
calificat „sportiv olim
pic" cel ce respectă spi
ritul olimpic și cores
punde criteriilor de ad
misie la Jocurile Olim
pice. fixate de către 
C.I.O.

CARACTERISTICILE SPORTULUI
DE PERFORMANTĂ

în concepția etică a 
omului modern s-au 
produs modificări pro

funde, anumite idei im- 
punindu-se, în special 
universalitatea umanită

ții ; comunitatea de des
tin a popoarelor ; ega
litatea oamenilor ; res
pingerea discriminărilor 
rasiale, naționale, poli
tice, religioase ; căuta
rea păcii și a bunei în
țelegeri între oameni ; 
acceptarea, în multe 
țări, a rolului determi
nant și predominant al 
muncii în formarea o- 
mului.

A crescut rolul comu
nităților organizate in 
viața socială a omului, 
în dezvoltarea sportului 
(stat, comună, sindicat, 
club, asociație).

Marea majoritate a 
sportivilor de înaltă 
competiție se recrutea
ză astăzi dintre sala- 
riați și tineretul studios.

Conceptul de incompa
tibilitate între efortul 
sportiv și vînsta precoce 
â fost abolit, ceea ce a 
avut drept consecință o 
scădere permanentă a 
vîrstei celor care reali
zează mari performanțe.

Sportul, practicat în 
trecut de un număr reș- 
frins de persoane, este 
din ce în ce mai mult 
la îndemîna milioanelor 
de oameni, fenomen so
cial foarte important, a- 
vînd un caracter profund 
popular și reprezentind 
unul din aspectele ca
racteristice ale vieții 
contemporane Și o ma
nifestare importantă a 
culturii moderne.

Ș-a demonstrat că nu 
există antinomie între 
activitatea sportivă și 
dezvoltarea spirituală. 
Sportul de performanță 
a devenit astăzi un do
meniu de manifestare a 
calităților psiho-fizice 
și a capacității de mun
că duse la limitele su
perioare de rezistență la 
efort a organismului. 
Este unanim acceptat 
rolul pozitiv a! sportu
lui ca factor educativ, 
sportul fiind utilizat în 
mod conștient și orga
nizat de către societate 
în scopuri educative. Pe 
de altă parte, perfor
manța sportivă a înce
tat să fie considerată 
ca un element de exhi
biție sau ca factor ex
clusiv emoțional; ea a 
primit de asemenea un 
important rol social e- 
ducativ, cu atit mai 
mult cu cit valoarea 
spectacolului, cu prile
jul marilor competiții 
sportive amatoare, e- 
chivalează sau depășeș
te chiar adesea cea a 
manifestărilor cu carac
ter profesionist.

Revoluția produsă în 
mijloacele de transport 
a redus distanțele care 
separă țările și conti
nentele, permițînd spor
tivilor din lumea întrea
gă să participe la com
petiții internaționale din 
ce în ce mai vaste și 
mai complexe ; perfec
ționarea mijloacelor de 
telecomunicație a per
mis întregii umanități 
să asiste la spectacolul 
sportiv.

Resursele materiale 
crescute ce sint alocate 
sportului de către auto
ritățile publice și orga
nizațiile de masă au 
multiplicat factorii care 
contribuie la ridicarea 
nivelului performanțelor 
sportive, ca de exem
plu : școlile și Institute
le de educație fizică 
și sport ; antrenorii și 
profesorii de specialita

te ; cercetările științi
fice și asistența medi
cală ; construcțiile și 
instalațiile sportive ; u- 
tilajul și echipamentul 
perfecționat etc.

Performanțele de ni
vel olimpic nu mai pot 
fi realizate prin prac
ticarea sportului doar de 
plăcere, pentru că re
zultatele de înaltă va
loare reclamă un antre
nament mereu mai in
tens și un imens con
sum de energie. în 
multe sporturi acest e- 
fort este atit de mare 
în timpul perioadelor de 
vîrf ale antrenamentu
lui și ale întrecerilor, 
îneît organismul spor
tivului riscă să fie u- 
zat excesiv dacă, în a- 
celași timp, sportivul ar 
fi obligat să furnizeze 
un efort de o intensitate 
egală în activitatea pro
fesională sau la școală.

Sportivul care reali
zează performanțe înal
te a devenit astăzi un 
factor social a cărui ac

tivitate este utilă între
gii societăți. El este : 
personificarea aspirați
ilor omenești de auto- 
depășire ; un exemplu 
de caracter și de voință, 
care își subordonează 
dorințele personale ți
nui scop moral, impu- 
nindu-și mari eforturi 
pentru a atinge acest 
țel ; un factor de per
fecționare a relațiilor u- 
mane prin afirmarea 

principiilor de loialitate 
în întrecere și de res
pect față de adversar ; 
un propagator al exer- 
cițiilor fizice practicate 
regulat, un exemplu viu 
de urmat în acest do
meniu ; un mesager ai 
păcii, al prieteniei și 
respectului mutual in
tre popoare ; un subiect 
de inspirație în literatu
ră și arfe, de mîndrie 
pentru colectivitatea din 
care face parte ; un fac
tor de progres, subiect 
de cercetări biologice, 

stație-pilot pentru stu
diul limitelor posibilită
ților umane.

CRITERII ETICE Șl SOCIALE
Admiterea la J.O. im

plică respectul necon
diționat de către concu- 
renți al criteriilor etice 
de comportament pe te
renul de sport, ca și al 
spiritului în care spor
tivul trebuie să lupte 
împotriva adversarilor, 
spirit care se exprimă 
prin noțiunea de loiali
tate (fair-play) și care 
are o semnificație mai 
importantă decît respec
tul formal al regulilor 
tehnice de joc. Penali
zarea sportivului, in ur
ma violării regulamen
telor tehnice ale federa
ției internaționale, nu îl 
absolvă de responsabili
tate pe plan moral, 
C.I.O. și C.N.O. fiind 
singurele în măsură să 
decidă dacă purtarea sa 
morală- pe terenul de 
sport este compatibilă 
cu admiterea la Jocuri. 
In afara terenului de 
sport, în viața sa privată 
și în viața socială, spor
tivul trebuie de aseme
nea să respecte princi
piile etice ale mișcării 
olimpice. Atitudinea de 
discriminare rasială, re
ligioasă, politică sau so
cială, violarea spiritului 
de fair-play în compe
tiții sint incompatibile 
cu spiritul olimpic.

Sportul neputînd con
stitui o profesie în sine, 
sportiv olimpic nu poate

fl decît acela care are 
o profesie bine definită, 
sau care se pregătește 
în vederea unei profe
sii, sau care poate do
vedi proveniența licită 
a mijloacelor sale de 
întreținere din alte surse 
decît sportul. De altfel 
nu pot fi considerați 
sportivi olimpici Ti care 
au făcut parte sau fac 
parte din organizații 
sportive profesioniste.

Interpretarea regulii 
de admisie nu trebuie 
să împiedice realizarea 
celor mai înalte perfor
manțe, ci dimpotrivă să 
le stimuleze. Ea trebuie 
să sublinieze importanța 
performanței ca faster 
social și rolul conferit 
sportivului de înaltă 
competiție în sînul so
cietății. A căuta pe căi 
lăturalnice un ajutor 
material ce nu poate fi 
considerat dezinteresat, 
sau a îngroșa riridurile 
profesioniștilor din spec
tacolele sportive nu tre
buie să mai constituie 
pentru anumiți sportivi 
de valoare — care vor 
să se prepare convena
bil, dar care sint lipsiți 
de mijloace materiale — 
singura cale de a nu 
rămine în mediocritate.

Interpretarea regulii 
de admisie trebuie să 
facă o distincție netă 
între ideea de asistentă 
socială și aceea de ex-

Victimele cele mai de răsunet ale ipocriziei unui 
„statut amator" desuet, necorespunzător epocii 
noastre: fondistul Paavo Nurmi (Finlanda) și 

decatlonistul Jim Thorpe (S.U.A.).

ploatare deliberată a 
sportului ca mijloc de 
obținere a unor profituri 
materiale.

Interpretarea regulii 
de admisie trebuie să 
promoveze ideea spriji
nirii sportivului de înal
tă competiție de către 
societate (stat, comună, 
federație, club), pentru 
a-l menține în activita
tea sa profesională sau 
școlară normală. Aceas
tă datorie revine orga
nizațiilor în numele că
rora sportivul participă 
la competiții, sub con
trolul C.N.O. și, în ul
timă instanță, al C.I.O.

De asemenea, nu poa
te fi sportiv olimpic de
alt cel ce respinge orice 
modalitate de subvenție 
care ar putea să aten
teze la demnitatea sa 
umană, să-l ducă la 
pierderea libertății sale 
de acțiune sau la sta
bilirea de relații con
tractuale, la exploatarea 
sa în scopuri publicitare 
de către persoane fizice, 
întreprinderi comerciale 
sau alte organizații.

Interpretarea regulii 
de admisie nu trebuie 
să conțină decît indica
țiile care contribuie la 
dezvoltarea calităților 
fizice și morale ale spor
tivului de performanță. 
Ea nu poate impune con
diții de pregătire și de 
întrecere incompatibile 
cu legile științelor bio
logice și care ar risca 
să provoace degradarea 
fizică sau morală a spor
tivului. Comisia mixtă de 
admisie apreciază că 
problema duratei pre
gătirilor variază de la 
un sport la a[tul în 
funcție de caracterul lor 
specific. Federațiile in
ternaționale sint singu
rele în măsură să fixeze 
prin reguli durata ma
ximă.

Interpretarea regulii 
de admisie nu trebuie 
să avantajeze nici o ca
tegorie socială în raport 
cu altele. In realitate, 
C.I.O. nu poate controla 
timpul afectat de către 
șportivii de înaltă com
petiție pregătirilor, în 
vederea întrecerilor, de- 
cit în măsura în care 
li se acordă acestora o 
compensație materială 
pentru absența de la lo
cul lor de muncă. Ele
vii. și studenții pot să-și 
consacre în voie vacan
țele (care sint mult mai 
lungi decît concediile sa- 
lariaților) pregătirii. Nu 
există nici o posibilitate 
practică de control pen
tru militari și polițiști, 
cu atit mai mult cu cit 
anumite sporturi fac 
parte din pregătirea lor 
profesională. Persoanele 
dispunind de o anumită 
avere pot să se antre
neze în voie.

Interpretarea regulii 
de admisie trebuie să 
permită sportivului de 
înaltă competiție să be
neficieze de o asistență 
materială in vederea 
pregătirii sale șl a par
ticipării sale la compe
tiții (cazare, alimentare, 
transport, echipament 
sportiv, materiale și in
stalații sportive, antre
nori, medici, condiții de 
ordin cultural și bani de 
buzunar pe durata par
ticipării sale la compe
tiții în afara propriei 
țări).

Această asistență tre
buie să îndeplinească 
următoarele condiții : 
să fie acordată numai 
în natură, cu excepția 
precizării de mai jos 
privind asistența în bani 
pentru sportivul sala
riat, sau cel care exer
cită o profesiune liberă, 
și banii de buzunar; să 
provină numai de la 
colectivitatea sportivă 
din care face parte spor
tivul sau să-i fie acor
dată prin intermediul a- 
cesteia ; să nu se im
pună sportivului nici un 
compromis de natură e- 
ticâ.

Sportivii de înaltă 
competiție pot fi pen
sionați (sau primi plata 
asigurărilor) în urma ac
cidentelor sau maladi
ilor contractate, pe te-

STATUTUL SPORTIVULUI
AMATOR... ÎN 1866

„Amator este orice gentleman care n-a luat 
parte niciodată la vreun concurs public descins 
oricui sau pentru bani proveniți din admiterea 
(spectatorilor) pe teren sau din alte surse, sau 
care n-a fost niciodată, în nici o perioadă a 
vieții sale, profesor sau monitor de asemenea 
exerciții ca un mi|loc de existență, care nu este 
nici muncitor, nici meșteșugar, nici ziler".

(Din definiția promulgată la Londra, în 
1866, de adunarea constitutivă a lui 
„Amateur Athletic Club').

STATUTUL SPORTIVULUI 
OLIMPIC... ÎN 1970

„Pentru a fi admis să participe la Jocurile 
Olimpice, sportivul trebuie să respecte spiritul 
olimpic și să fi practicat întotdeauna sportul ca 
o activitate anexă.

El se poate prevala de această calificare :
a. dacă are o situație de bază în măsură să-i 

asigure existența prezentă și viitoare ;
b. dacă nu primește și n-a primit niciodată 

vreo remunerație pentru participarea sa la sport;
c. dacă respectă regulile federației în sportul 

pe care îl practică, și dispozițiile regulamentului 
de aplicare a prezentului articol.

Persoana care îndeplinește aceste condiții este 
un sportiv olimpic".

(Textul nou al articolului 26, propus de 
Comisia mixtă de admisie. Sublinierile re
prezintă noutățile față de textul actual
mente în vigoare).

renuri de spart, în ca
zul in care nu mai pot 
fi recuperați pentru e- 
xercitarea profesiei lor.

Sportivul de înaltă 
competiție salariat își 
conservă dreptul de a 
primi salariul pe care îl 
avea în momentul în 
care și-a întrerupt ac
tivitatea. Salariatul poa
te fi plătiț numai de 
către întreprinderea sa, 
C.N.O. sau federația na
țională (F.N.). Dacă 
sportivul în cauză prac
tică o profesiune libe
ră, el poate primi din 
partea C.N.O. sau a F.N. 
o compensație a pierde
rii din venitul său de
clarat la fisc, în limitele 
acceptate de către orga
nismele mai sus men
ționate.

Trebuie să se asigure 
elevului sau studentului 
posibilitatea de a recu
pera absențele sau în- 
tirzierea de la studiu și 
să l se acorde asistență 
sub forma manualelor 
școlare, a repetitorilor, 
dreptul de a se prezenta 
la examene în sesiuni 
speciale etc.

Sportivul de înaltă 
competiție poate bene
ficia de burse școlare, 
dacă acestea sint acor
date potrivit normelor 
general valabile și cu 
condiția îndeplinirii o- 
bligațiilor sale școlare.

Sportivul poate primi 
onorării pentru artico
lele sau lucrările al că
ror autor este, pentru 
comentarii cu subiect 
sportiv, la radio sau la

ASISTENTA

televiziune care implică 
un efort de elaborare 
din partea autorului, cu 
excluderea comentării 
propriei sale perfor
manțe.

Sportivii pot primi, în 
urma concursurilor la 
cate participă, premii în 
natură oferite de către 
organizatori (articole de 
sport, obiecte de artă 
sau de folosință perso
nală) în limitele stabi
lite de regulile federa
țiilor sportive interna
ționale. Premiile trebuie 
să figureze pe listele 
întocmite de federația 
națională sau de colec
tivitatea sportivă și să 
fie supuse. controlului 
C.N.O.

Interpretarea regulii 
de admisie nu poate 
pretinde sportivului să 
declare că n-ar avea in
tenția de a deveni pro
fesionist, pentru că ori
ce promisiune, făcută 
chiar cu intenția de a 
fi respectată, ulterior 
poate să nu mai fie ți
nută. iar C.I.O. nu poate 
accepta să fie înșelat cu 
bună știință.

C.N.O. pot încuraja 
organizarea „ordinului 
sportivilor olimpici" în 
țările lor. Aceste „ordine" 
ar avea rolul să strîngă 
relațiile între membri, 
să vegheze la respecta
rea regulilor de admisie 
dictate de C.I.O. și la 
dreptul sportivilor la a- 
sistență socială, să in
tervină în caz de viola
re a eticii sportive.

MAXIMĂ
Ca inițiator și promo

tor al mișcării olimpice 
mondiale, C.I.O.. afir- 
mindu-și concepția e- 
tică, stabilește de ase
menea condițiile de ad
mitere la Jocuri. Una 
din condițiile funda
mentale pentru a fi ad
mis la Jocurile Olimpi
ce este obligația sporti
vului de a respecta re
gulile federației în spor
tul pe care-1 practică.

Regula de admisie și 
interpretarea ei oficială, 
sub forma propusă de 
comisia mixtă de admi
sie, reprezintă asistența 
maximă ce poate fi a- 
cordată sportivului o- 
limpic.

Pot fi de asemenea 
admiși la Jocurile O- 
limpice sportivii aparțl-

nînd unor federații ale 
căror reguli de admitere 
la competiții sint chiar 
mai stricte.

Sportivii care nu în
deplinesc condițiile ce
rute de federațiile lor, 
chiar dacă respectă li
mitele regulii de ad
misie și interpretarea sa 
oficială, nu pot fi ad
miși la Jocurile Olim
pice.

Comisia de admisie 
consideră de dorit ca 
federațiile internaționale 
care participă la Jocu
rile Olimpice să inse
reze în statutele lor re
gula de admisie stabi
lită de C.I.O., sau o re
gulă mai strictă, ca con
diție de participare a 
sportivilor la Jocurile 
Olimpice".

ADEZIUNE INTERNAȚIONALĂ

,.Pentru a fi admis la Jocurile. Olimpice:
1. Sportivul olimpic trebuie să respec

te spiritul olimpic. El trebuie să aplice 
principiile etice ale olimpismului in via
ța sa particulară și în viața socială și 
să respecte falr-play-ul in competiții. El 
nu poate adopta in nici o circumstanță o 
atitudine de discriminare pe plan rasial, 
religios, politic sau social.

2. Sportivul olimpic trebuie să fi 
practicat întotdeauna sportul ca o ac
tivitate anexă și să aibă o situație de 
bază în măsură să-i asigure existența 
prezentă și viitoare. El trebuie deci să 
aibă o profesie bine definită sau să se 
pregătească în vederea unei profesii 
și trebuie să poată dovedi proveniența 
licită a mijloacelor sale de existență, 
din alte surse decît sportul.

3. Sportivul olimpie nu poate primi 
remunerații pentru participarea sa la 
sport. EI nu trebuie să fi fost profe
sionist în nici o ramură sportivă sau 
să fi acceptat de a face parte dintr-o 
echipă profesionistă. El nu trebuie să 
f1 organizat competiții sportive cu sco
pul de a obține beneficii pentru sine. 
Sportivul olimpie nu poate permite ca 
numele său sau succesele sale sportive 
Să fie folosite în scopuri publicitare, 
obținînd astfel profituri personale. El 
nu poate primi subsidii sau alte avan
taje materiale deelt cele care sint pre
văzute în prezentele interpretări.

4. Sportivul olimpic trebuie să res
pecte regulile federației in sportul pe 
care îl practică.

5. Sportivul olimpic poate primi remu
nerații pentru inițierea in sportul ele
mentar a debutanților, școlarilor etc., 
fără să-și abandoneze din acest motiv 
profesia normală. Profesorii de educație

sau muncitor, Intr-un centru, club sau 
altă instituție sportivă.

7. Sportivii olimpici pot accepta :
a. Asistență materială în natură, prin 

intermediul C.N.O. sau F.N., in vederea 
pregătirii și participării lor la concursuri 
oficiale, fără ca aceasta să implice un 
compromis contrar eticii olimpice. Se

NOUA INTERPRETARE A ARTICOLULUI 26
fizică pot instrui debutanțil fără să-și 
piardă calitatea de sportivi olimpici. An
trenorii care posedă diplome oficiale ob
ținute după studii șl examene de specia
litate, recunoscut! de către F. N., pot 
participa la Jocurile Olimpice cu excep
ția disciplinei sportive în care exercită 
o activitate retribuită de antrenori. An
trenorii retribuiți care nu posedă o ase
menea diploma nu pot fi admiși să par
ticipe la Jocuri.

6. Sportivul olimpic poate fi ziarist 
profesionist, reporter de radio sau de 
televiziune, cu condiția să aibă califica
rea necesară, sau dacă a practicat a- 
ceastă profesie înainte de a fi admis la 
Jocurile Olimpice ; el poate să ocupe de 
asemenea postul de director, funcționar

înțelege prin asistență materială în na
tură : cazarea, întreținerea, transportul, 
echipamentul, utilajul și instalațiile spor
tive, antrenorii, medicii, nevoile de or
din cultural și artistic, banii de buzunar 
în timpul pregătirilor și a concursurilor 
oficiale care se desfășoară in străinătate, 
in limitele fixate de către propriul co
mitet național olimpic sau federația in
ternațională (F.I.)

b. Plata asigurărilor în caz de acci
dente pe terenul de sport sau de maladii 
provocate de pregătirea sau participa
rea la competiții, în cazul în care spor
tivul nu mai poate fi recuperat pentru 
exercitarea profesiei sale.

c. Asistență școlară, cind e vorba de 
elevi sau studenți, prin manuale școlare, 
repetitori, sesiuni speciale de examene.

O bursă școlară, dacă aceasta este acor
dată in conformitate cu normele uzuale 
și dacă este- condiționată de îndeplini
rea obligațiilor școlare.

d. Cu aprobarea C.N.O. sau F.N.,, ono
rarii pentru articole, lucrări, comentarii 
la radio șl televiziune pe teme sportive 
și care reclamă din partea autorilor un 
efort personal în vederea elaborării, cu 
excluderea comentării propriilor perfor
manțe.

e. Premii in natură obținute în urma 
concursurilor la care participă, oferite 
de către organizatori (articole de sport, 
obiecte de arta sau de folosință perso
nală), în limitele fixate prin statutele 
federațiilor sportive internaționale. Pre
miile trebuie să figureze pe liste întoc
mite de către F.N. sau cluburile spor
tive, și să fie supuse controlului C.N.O. 
Nu poate fi considerat sportiv olimpic 
cel ce a convertit în bani premiile cîști- 
gate in competiții sportive.

f. Contravaloarea salariului lor sau, in 
cazul sportivilor cu profesii libere, a ve
nitului lor in momentul întreruperii acti
vității profesionale, pe toată durata pre
gătirii și a participării la competiții ofi
ciale. Aceste sume trebuie să fie plătite 
de către întreprindere — sub controlul 
C.N.O., de către C.N.O. sau F.N. Pentru 
sportivii exersînd o profesie liberă, va
loarea compensației este fixată de către 
C.N.O. sau F.N.“.

MASIVĂ
întreg studiul — cu expunerea de principii (sub

titlurile aparținînd redacției), cu proiectul noului text 
al articolului 26 și cu propunerile noilor interpretări 
oficiale — a fost supus, în timp, mai multor foruri spor
tive internaționale, cu intenția de a obține opiniile 
cele mai autorizate. In octombrie 1969, la Dubrovnik, 
în reuniunea Comisiei executive C.I.O., cu Adunarea 
generală a Comitetelor olimpice naționale (au fost 
reprezentate 691, s-a dat o înaltă apreciere lucrării, 
doar patru C.N.O. (Anglia, Australia, Noua Zeelan- 
dă, Portugalia) ridiond obiecții.

De curînd, în martie 1970, la Miinchen, Adunarea 
generală a Federațiilor sportive internaționale — 
supusă aceluiași test de opinie — a adoptat o re
zoluție prin care „susține în principiu studiul prezen
tat, considerîndu-l ca un prim pas înainte față de 
regulile existente".

Decizia definitivă revine sesiunii C.I.O. de la Am
sterdam, în luna mai. Nădăjduim că — în ciuda unei 
infime minorități de detractori și conservatori — 
rațiunea va triumfa.
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Un documentar de 
Victor BANCIULESCU



Dc ia trimisul nostru special la C. t. de tenis de masd,

c. cofiarnischi

CAMPIOANE 
EUROPENE:
U.R.S.S. LA FETE Șl SUEDIA LA BĂIEȚI

Penltu laturile lll-IV: AKGLIA-ROMANIA 3-2
MOSCOVA, 4 (prin telefon). 

Asemenea unei ambarcațiuni 
care, navigînd spre uscat, pe 
o mare din ce în ce mai po
trivnică. reușește totuși să an
coreze, dar nu fără avarii, și 
echipa noastră feminină a 
ajuns la țărmul „europenelor" 
cu prețul unor pierderi însem
nate, adică doar pe poziția a 
patra.

Am consemnat întîi înfrîn- 
gerea surprinzătoare din par
tea formației cehoslovace. In
succesul a însemnat, practic, 
scoaterea sportivelor românce 
din cursa pentru finala pe 
echipe a C.E. de tenis de ma
să. Au urmat cîteva victorii, 
în aceeași grupă A, dar trebuie 
spus că cele din fața reprezen
tativelor R. D. Germane și 
R F. a Germaniei au fost ob
ținute în condiții dramatice, 
care au slăbit pînă și forța 
de joc a Măriei Alexandru. 
Și în timp ce Carmen Crișan 
acuza o indispoziție, a apărut 
revenirea miraculoasă a Eleo- 
norei Mi halca, care a deter
minat rezultatul favorabil din 
partida cu jucătoarele vest- 
germane.

Așadar, echipei noastre i se

oferea din nou prilejul cuce
ririi unei medalii, de bronz, 
în cazul unui succes împotriva 
reprezentativei Albionului, cla
sată și ea pe locul 2 în grupa 
B. Ocazia a fost însă ratată. 
Anglia a cîștigat cu 3—2. Ma
ria Alexandru n-a putut s-o 
depășească pe Mary Wright, 
iar Carmen Crișan — deși în
tr-o discoziție satisfăcătoare 
de joc -9 a pierdut la ambele 
adversare. Este o slăbiciune 
mai veche a Măriei Alexan
dru de a nu se putea redresa 
rapid după una sau două în- 
frîngeri. Intr-adevăr, învinsă 
vineri seara de Agnes Simon 
și de Diana Scholler, Maria a 
fost depășită în meciul de 
sîmbătă, cu Wright, evoluînd 
nesigur, nefiind în apele ei. 
Desigur, campioana engleză a 
profitat de toate aceste mo
mente de scădere ale jucătoa
rei noastre.

Probabil, depășită de impor
tanța întâlnirii. Carmen Crișan 
n-a găsit resursele necesare să 
se stăpînească și să acționeze 
decis și 
meci de 
2—2. în 
Wright.

ultimă instanță medalia. Și 
astfel, după ce fiecare dintre 
cele trei medalii au surîs pe 
rînd sportivelor noastre, dis
tincțiile au intrat în posesia 
altor sportive, mai fidele, ceie 
care au reușit să afle calea 
cea mai scurtă, directă, spre 
lauri.

După disputarea meciurilor 
decisive pentru titluri, iată
REZULTATELE FINALELOR

FEMININ. I—-II U.R.S.S.— 
CEHOSLOVACIA: 3—0, Ru- 
dnova-Vostova 2—1 (22. —10, 
18), Grinberg—Grohova 2—0 
(15, 17), Rudnova, Grinberg- 
Vostova, Kariikova 2—0 (18, 
15).

III—IV. Anglia—România
3-2 Jill Shirley-Carmen Crișan 
2—0 (17, 21), Mary Wright- 
Maria Alexandru 2—0 (17,
14), Wright, Karenza Smith 
Mathews-Alexandru, Crișan 
1—2 (15, —14, —14), Shirley- 
Alexandru 0—2 (—13, —10), 
Wright-Crișan 2—1 (—15, 11,

ÎNTRE DOUĂ SCHIMBURI
• Televiziunea 

sovietică oferă 
zilnic transmisii 
directe de la Pa
latul Sporturilor 
Luiniki, de 45—60 
minute.

Fiecare echi
pă își are, normal, 
numeroși supor
teri. printre spec
tatorii C.E. De
osebit de activă 
se dovedește ga
leria iugoslavă, 
alcătuită dintr-un 
grup de 200 de 
turiști venițl spe
cial la campiona
tele continentale.

calm în următorul 
simplu. La scorul de 
partida decisivă cu 

de ea depindea

DE MINGI
în

14). V—VI. R. D. Germană- 
Polonia 3—0, VII—VIII. R.F. 
a Germaniei-Suedia 3—1, IX— 
X. Ungaria-Bulgaria 3—0, 
XI—XII. Iugoslavia-Grecia 
3—0, XII—XIV. Austria-Elve- 
ția 3—1, XV—XVI. Oianda- 
Fnanța 3—2, XVII—XVHI. 
Belgia-Finlanda 3—1, XIX. 
Luxemburg.

MASCULIN I—II. Suedia- 
Iugosiavia : 5—4 AIser-Korpa
1— 2. Johansson-Karakasievici 
0—2, Bengtsscm-Surbek 2—0, 
Johansson-Korpa 1—2. Alser- 
Surbek 2—0, Bengtsson-Kara- 
kasievici 0—2, Johansson-Sur- 
bek 2—0, Bengtason-Korpa
2— 1, Alser-Karakasievici. 2—0.

III—IV. U.R.S.S.-Ungaria 
5—2, V—VI. R. F. a Germa- 
niei-Cehoslovacia 5—2, VII- 
VIII. Anglia-Danemarca 5—2. 
IX—X. Franța-Austnia 5—2,
XI— XII. Polonia-Olanda 5—2,
XII— XIV. Bulgaria-Belgia 
5_1, XV—XVI. Scoția-Fin- 
landa 5—3, XVII-XVIII. El- 
veția-Luxeniburg 5—2, XIX— 
XX, Grecia-Turcia 5—0.

Deoarece circuitele telefonice au fost de
ranjate, aseară nu am putut lua legătura cu 
trimisul nostru siiecial la campionatul bal
canic de schi. Mihai Bîră. și nu 
niza amănunte despre probele 
ieri. în schimb, am aflat, prin 
Agerpres, rezultatele. lată-le :
SLALOM SPECIAL SENIORI : 1. Dan 

Cristea (România) 104,36 ; 2. P. Șalamanov 
(Bulgaria) 105,91; 3. P. Anghelov (Bulgaria)

putem fur- 
desfășurate 
intermediul

106,96; 4. I. Gasperici (Iugoslavia) 107,49 
5. V. Brenci (România) 110,28.

SLALOM SPECIAL JUNIORI ; 
kov (Bulgaria) 109,01 ... 5. P. 
(România) 120,36 ; FOND 15 KM 
1. P. Pankov (Bulgaria) lh01:18 ; 
Gîrniță (România) lh04:31; 10
NIORI ; 1. T. Ozbek (Turcia) 43:38; ... 3. N. 
Cojocaru (România) 44:13.

Duminică au loc ștafetele și slalomul uriaș.

1. T. Di-
Ivănescu 

SENIORII 
... 4. Gh. 
KM JU-

ZIG-ZAG FOTBALISTIC
HIDEGKUT1 — NOUL 

ANTRENOR AL ECHIPEI 
BENFICA

Din Budapesta se anunță 
că fostul internațional ma
ghiar Nandor Hidegkut-i a 
semnat un contract cu echi
pa Benfica Lisabona. Potri
vit angajamentului Hideg- 
kuti îsi va lua în primire 
funcția de antrenor cu înce
pere din luna august. Ex~ 
internaționalul echipei Unga
riei este în vîrsta de 48 de 
ani si a activat ca antrenor

în ultimii ani la echipele 
Florentina si Gyori Eto.

LA 1 IUNIE UN MECI 
DE MARE ATRACȚIE 

LA BELGRAD
La 1 iunie, la Belgrad, va 

deosebit 
veteranii 
și o se-

Trimisul nostru special la Belgrad, Valeriu CHIOSE, Iransmile

U.R.S.S. conduce cu 16,5-15,5 în meciul cu Echipa Lumii

avea loc un meci 
de interesant între 
echipei Iugoslaviei 
lectionată a lumii.

Din echipa gazdelor nu vor 
lipsi Beara, Ceaikovski, Ze- 
bec, Stankovici. Crnkovici 
Horvath, Mitici. Vukas, Bo- 
bek si Milutinovici. în timp 
ce în selecționata lumii vor 
evolua printre alții, Iașin, 
Di Stefano, Kubaia, Wright. 
Ocwirk, Novak și Puskas. 
Prin urmare, o reîntâlnire pe 
teren a fostelor glorii 
fotbalului mondial.
CEA MAI BUNĂ ECHIPA 

A LUMII DIN ULTIMII 
20 DE ANI

Revista engleză „World 
Sports" a întreprins o inte
resantă anchetă internațio
nală privind alcătuirea ce
lei mai bune echipe din ui* 
timii' 20 de ani. La anchetă 
au răspuns 80 de ziariști din 
80 de țări. Iată rezultatul :

ale

• Intr-unui din 
holurile Palatului 
Sporturilor este 
amenajat un fru
mos 
stand cu fotogra
fii, 
într-o ordine cro
nologică, diferite 
momente de la în
ceputurile tenisu
lui de masă so
vietic și pînă tn 
prezent.

• Reprezentativa 
feminină a R.F. a 
Germaniei are ca 
jucătoare de bază , 
pe ex-englezoaica 
Diana Rowe-Schol-

și expresiv
reprezentând.

Ier și pe ex-ma- 
ghiara Agnes Si
mon

• Un concurent 
care înscrie o as
censiune vertigi
noasă este fran
cezul Jacques Se
cretin. Printre în
vinșii săi de acum 
figurează si redu
tabilii sportivi so
vietici Gomoskov 
și Sarkoian.

• întrecerile e- 
uropenelor sînt 
urmărite și co
mentate de 250 de 
ziariști (130 străini 
și 120 sovietici).

Manșa" a treia a meciului de 
șah U.R.S.S. — Echipa Lumii a 
fost plină de peripeții. Tonul l-a 
dat Spasski, plerzînd după cum 
știți la Larsen o partidă, pe care, 
de fapt, trebuia s-o cîștige. Dar 
chiar și un campion mondial nu 
este nimic mai mult decit 
om ; șl cum greșelile sint 
oamenilor... Joi 
încheiate patru 
Lumii conducea 
ceastă rundă, 
șase întrerupte patru poziții erau 
net superioare șahiștilor sovietici 
(Korcinoi — Portisch. Matulovici 
— Botvinnik, Tal — Najdorf și 
Ivkov — Keres), una egală (Taf- 
manov — Uhlmann) și doar una 
(Reshevsky — Smîslov) cu avantaj 
decisiv pentru formația condusă. 
Era toarte greu de presupus că 
se vor putea înregistra surprize 
sau răsturnări de situații, cunos- 
cîndu-se formidabila torță de ana-

un 
ale 

seară, cînd erau 
partide, Echipa 
cu 2Vî—16« în a- 
dar dintre cele

Slavic, inepuizabil, la a 4-a victorie
(Urmare din pag. 1)

5:02,8. Sosit pe locul al doi
lea. mureșeanul Naghi (5:05,5), 
a coborît de asemenea 
vechiul 
(5:06,2).

Vasile
Milntze 
din ziua inaugurală, 
indu-și numele ți în dreptul 
învingătorilor probelor de 200 
m bras. Dacă timișoreanul nu 
a avut practic nica o rezisten
ță de întîmpinat, făcînd o 
plimbare de agrement tn 
2:34,2, brasista din R. D. Ger
mană a trebuit să facă apei 
la toate resursele de care dis
pune pentru a învinge Ia 
capătul unui finiș spectacu
los. întrecerea aceasta a avut 
o desfășurare interesantă. Re
cordmana țării. Anca Geor
gescu. a condus de ia primii 
metri un pluton alcătuit din 
Miintze, Tricarico, Kiseleva și 
Petruică, menținîndu-se în 
frunte 3 lungimi. O surpriză 
frumoasă se profila la înce-

sub 
record a) României

Costa și Petra 
și-au bisat numărul 

înscri-

putui ultimilor 50 de 
Dar dinamovista nu a 
avut resurse, fiind „înghițită" 
în final de întregul pluton.

REZULTATE TEHNICE. 
200 m libeT (m) : 1. M. SLA
VIC (Steaua) 2:02,8 — nou 
rec. national, 2. V. Giliarov 
(U.R.S.S.) 2:06,6, 3. G. Nikui- 
cin (U.R.SS.) 2:07,8, 4. S. Cos- 
mesou (Steaua) 2:08,4. 5. A. 
Trofimov (U.R.S.S.) 2:09,1 ;
200 ni liber (f): 1. MARINA 
DI TOMASSO (Italia) 2:21,3, 
2. Cristina Baiaban (Dinamo) 
2:22,3, 3. Patricia Pasetti (Ita
lia) 2:26,2, 4. Mietta Strumolo 
(Italia) 2:26,6, 5. Lucia Radu 
(Dinamo) 2:27,9 ; 200 m bras 
(m) 1 1. V. COSTA (Polit. Ti
miș) 2:34,2, 2. E. Hempel
(Steaua) 2:40,5, 3. G. Sâruiea- 
nu (Steaua) 2:40,8, 4. Dyrek 
(Polonia) 2:42,6, 5. May (Aus
tria) 2:42,6 200 m bras (f): 1. 
PETRA MUNTZE (R.D.G.) 
2:55,5, 2. Maria Rosaria Tri- 
oarico (Italia) 2:56,0, 3. Nata
lia Kiseleva (U.R.S.S.) 2:56.8, 
4. Rodica Petruică (Șc. Sp.

metri, 
mai

Reșița) 2:58,3, 5. Anca Geor- 
gescu (Dinamo) 2:58,6; 400 m 
mixt (m): E. ALMER (Șc. Sp.
Reșița) 5:02,8 — nou rec. na
țional, 2. D. Naghi (Mareșal)

Copcealău (Dina-
4. D. Turca nu 

5:16,4, 5. I. Iliev 
5:21,1

1.

5:05,5. 3. L. 
mo) 5:15,5, 
(Șc. Sp. 2) 
(Bulgaria) 
mixt (f); 
AFANASEVA 
5:44,0, 2. Zita
va (Cehoslovacia) 
3. Anca Groza 
5:51,7, 4. Daniela 
(Italia) 5:52.0 ; 4X100 m liber 
(m); 1. U.R.S.S. 3:51,2, 2.
Steaua 3:51,7 — rec. național 
de club, 3. C.S.M. Cluj 3:56,0, 
4x100 m liber (f): 1. Italia
4:31.6, 2. Dinamo 4:44,3, 
U.R.S.S. 4:45,6.

în ultimele reuniuni de 
tăzi (serii de la ora 10 și 
naie de la ora 17,30) sînt pro
gramate probele : 800 m liber 
(f), 200 m delfin (m), 200 m 
delfin (f), 200 m spate (m), 
200 m spate (f) și 1500 m 
liber.

liză a marilor maeștri din echipa 
Uniunii Sovietice, care aici, la 
Belgrad, sînt însoțiți și de trei 
secundanți : Bondarevski, Furman 
și Abramov, ca să nu mai vor
bim de „rezervele" Bronstein și 
Stein, absolut proaspete și odih
nite. Dar, apărîndu-și parcă de
numirea de sport, atît de des 
contestată, șahul a demonstrat 
incă o dală câ analiza e una. iar 
lupta la tablă, cu adversarul in 
față șl sub presiunea ceasului 
de control, cu totul alta. în ciuda 
caracterului său deseori matema
tic, acest joc cere fantezie, perse
verență, șiretenie chiar, demon
strează mereu că nu poale £1 în
credințat unei mașini electronice, 
fiindcă în această ipostază ar dis
pare, devenind o treabă a semi- 
conductorilor.

Matulovici s-a apărat formida
bil. Prins în clește de Botvinnik 
(unul dintre cei mai buni cunos
cători ai finalurilor de dame și 
pioni), măcinat, pus tot timpul la 
încercare, marele maestru iugo
slav s-a aflat la înălțime. Cînd 
pe fișe fuseseră scrise 92 de mu
tări, partida a ajuns în poziția : 
alb (Matulovici) Rel, Dc4. Pa5. g4: 
negru (Botvinnik) Rf3, DdG, PaG, 
f6, g5. Albul pare să fie în zug
zwang, nu mai are ce muta, se 
amenință pierderea pionului din 
g4. Dar Matulovici găsește o în- 
cîntătoare combinație de remiză, 
într-o mutare : 93.Dd3+ !! D:d3 
și regele alb este pat.

Intre timp, ivkov obținuse și el 
o foarte grea remiză la Keres. 
Dar lovitura de teatru a rundei 
a survenit în partida Korcinoi — 
Portisch. Maghiarul l-a dominat

în acest meci pe jucătorul sovie
tic. El trebuia să cîștige primele 
două partide, dar în ambele a 
greșit, permițînd Tui Korcinoi sâ 
se salveze. Tn a treia confruntare, 
la întrerupere, Portisch stătea slab 
și nimeni nu-i clădea nici de doi 
bani speranță. Dar iată că fostul 
campion al U.R.S.S. joacă nesi
gur, face o mutare slabă. apoi 
încă una, și avantajul trece de 
partea negrului. Sfîrșitul partidei 
a fost de-a dreptul tragicomic. 
In poziția alb (Korcinoi) Rgl, Tc5, 
Cd8. Pc4, g2, h4; negru (Portisch) 
Rg8, TdG. Cb3, Pa5, b4, h5 — Kor
cinoi a jucat 61.Tb5, la care Por
tisch a luat fulgerător turnul : 
Gl...T:b5 62.c:b5 Cc5 și cei doi 
pioni legați ai negrului nu pot fi 
opriți. Albul cedează !

Tn felul acesta Echipa Lumii a 
cîștigat turul al Ill-lea cu G—4 și 
a redus la un punct diferența în 
scorul general al meciului 151/!— 
14 ¥2 pentru U.R.S.S., făcînd ca 
ultima reuniune, de sîmbătă sea
ră, să fie așteptată cu viu inte
res.

portar : Iașin (U.R.S.S.) 69 
voturi, fundaș dreapta: 1). 
Santos (Brazilia) 37 v. fun
daș stingă : Facchetti (Italia) 
38 v. mijlocaș dreapta : Boz- 
sik (Ungaria) 45 v, mijlocaș 
central : Wright (Anglia) 38 
v. mijlocaș stjnga ; Becken
bauer (R.F.G.) 44 v, extremă 
dreaptă : Matthews (Anglia) 
40 v, inter dreapta: Pele 
(Brazilia) 76 v, centru înain
taș : Di Stefano (Argentina) 
68 v. inter stingă ; Puskas 
(Ungaria) 44 v. extremă stin
gă : B. Charlton (Anglia)
• Printre cei care au primit 

numeroase voturi se află 
Schnellinger, Garrincha, Bob
by Moore. N. Santos, Masopust, 
Gento, Ocwirk, Eusebio, Didi, 
Best. Blanchflower, Voronin, 
Riva, Banks, Rivera, Albert.

In Nicaragua va apare în 
luna mai o emisiune de tim
bre poștale care va imor
taliza această super-echipă a 
lumii. De reținut că în a- 
ceastă selecționată figurează 
trei jucători care au fost de 
peste 100 de ori selecționați 
în echipele lor naționale : D. 
Santos, Bozsik și Wright.

LITORALUL, TEATRUL PRIMEI
COMPETIȚII DE YACHTING A ANULUI

(Urmare din pag. I)

nu le poate aduce satisfacție 
campionilor noștri. Ea a fost 
obținută greu, în primul rînd 
pentru faptul că compartimen
tul defensiv a acționat în nora 
sa obișnuită din ultimul timp, 
adică cu mari lipsuri. Cu- 
noscînd faptul că nu au jucă
tori cu gabarit, steliștii omit 
indicația pe care au auzit-o 
repetată de sute de ori de 
către antrenori : să țină mîi- 
nile ridicate, pentru a atenua 
prin blocaj ofensiva adversă. 
Pripeala din atac i-a privat 
de goluri pe care le meritau, 
iar negăsirea unui antidot co
rect pentru contracararea an- 
tijocului adversarilor a făcut 
ca timpul să se scurgă nefo- 
losit, deci în favoarea vest- 
germanilor. Este notabil fap
tul că Steaua a înscris primul

gol în minutul 9 (după ce ad
versarii trimiseseră de 4 ori 
balonul în poarta iui Dincă), 
că au egalat abia în min 20 
(6—6) și că au luat conduce
rea (efemeră) în min 29 (9—8). 
reala distanțare începînd, de 
fapt, din min 32.

In min 14, Gațu a fost ac
cidentat de Jochen Brandt 
(omul care a fost campionul 
brutalităților în acest meci) 
și n-a mai jucat pînă la sfîr- 
șitul primei reprize. Spre sfîr- 
șitul partidei, el a fost — 
din nou I — faultat grosolan 
de același jucător. Spre sur
prinderea noastră, Gațu a 
avut o ieșire nesportivă (l-a 
lovit pe adversar), fiind eli
minat pentru 5 min.

LOS ANGELES

; 400 m
TATIANA 
(U. R. S. S.) 
Vyjdiake- 

) 5:49,4,
(Dinamo) 

Tomassini

3.

as-
fi-

încheind modul cu un a- 
vans de 3 puncte, Steaua păs
trează puține șanse pentru re
turul ce se va desfășura la 
14 aprilie la Dortmund. Gruia 
— excelentul jucător al atacu
lui steliștilor — a marcat, este 
drept, 9 goluri. Dar, tot el ar 
fi putut să fructifice — cu 
calm — și alte ocazii. Nu-i 
facem, desigur, nici o impu
tare. Nu putem însă trece 
peste faptul că el este factorul 
decisiv în victoria sau înfrîn- 
gerea echipei Steaua, că de 
capacitatea lui de a se con
centra, de a șuta cu 
în situații prielnice și 
scrie depinde în bună 
și jocul colegilor.

forță 
a în- 
parte

★
în runda a IV-a, de sîmbătă 

seara, pînă la ora transmisiei 
telefonice s-au încheiat doar 
două partide : Portisch — Kor- 
cinoi */,—>/, Și Najdorf — Tal 

Astfel scorul este 
16V9—15’/„ în favoarea șahiștilor 
sovietici. De remarcat că la pri
ma masă stein t-a înlocuit pe 
Spasski, iar la masa a 6-a, O- 
lafsson pe Reshevsky. întrerup
tele se reiau duminică după- 
amiază.

Deși la această dată competiți
ile de yachting se desfășoară nu
mai în mările calde ale Sudului, 
iată că și în țara noastră, pe li
toralul Mării Negre, în frumoa
sa stațiune Mamaia, se organi
zează o astfel de întrecere.

Lăudabila inițiativă a Clubului 
Nautic Universitar de a organiza 
un asemenea concurs, a fost răs
plătită prin prezența Ia startul 
probelor de FIN și F.D. a echi
pelor Poloniei și Bulgariei pre
oțim și a cîștigătorului „gold-cup“- 
ului (campionat mondial FIN), 
reriumitul constructor de ambar
cațiuni șl vele, H. Raudashel 
(Austria).

Cît privește pe reprezentanții

Trimisul nostru special, Marius POPESCU, transmite din Varșovia

ZAPADA UN PRIM ADVERSAR NEAȘTEPTAT
PENTRU ECHIPA DE JUNIORI

telefon). — 
pe timp de

VARȘOVIA, 4 (prill 
Plecată din București . 
primăvară, cu liliac înmugurit in 
Clșmigiu, pe ale cărui alei destui 
tineri se plimbau în talie, echipa 
de juniori a României s-a reîn- 
tîlnit cu o iarnă care recidivează 
temperamental pe aproape tot în
tinsul Poloniei. De peste 24 de 
ore. Varșovia este potopită de 
valuri de ninsoare, grosimea ză
pezii atlngînd 20 de cm 1 cum 
la această zăpadă s-a asortat și

Au înscris : Gruia 9, Popes
cu 4, Cristiani și Marinescu
1 — pentru 
5, Kosmehl
J. Brandt 1, Lingelbach 1 și 
Bolter 1
Gummersbach. Au fost acor
date 9 lovituri de la 7 m: 
7 pentru Steaua (5 înscrise, 2 

■ ratate — Popescu și Gruia),
2 pentru V.f.L. Gummersbach 
(unul înscris, unul ratat — 
Schmidt).

Tn prima partidă din cea
laltă semifinală a „C.C.E.“ la 
handbal masculin, la Zagreb, 
R. K. Cervenka a învins Dy
namo Berilin ou 15—6 (4—3). 
Returul acestui meai va avea 
loc la 11 aprilie la Berlin.

Steaua, Schmidt
3, Feldhoff 2,

pentru V.f.L.

aeroportul Ontario pînă în 
centru sau suprafața de 4109 
acri a parcului Griffith (cen
trul olimpic de echitație)...

Pentru «ea de a 21-a Olim
piadă, Los Angeles are des
tule atuuri. O mulțime de

pe coasta Pacificului
• Patria natației americane • Acolo unde a eșuat
LNurmi • Fahrenheit, mile, acri Intre Memorial

Coliseum și Long Beach
După 44 de ani, Los Ange

les vrea să recidiveze tn a- 
rena olimpică. Candidatura 
capitalei sud-californiene pen
tru jocurile de vară din 
se bazează în primul rînd 
pe amintirea ediției din 
memorabila ediție care 
descoperit pe superbii sprin
teri Tolan și Metcalfe, dar i-a 
respins pe marii nedrep
tățiți ai istoriei olimpice i 
Nurmi și Ladoumăgue.

Los Angeles publiciteazâ 
cu toate resursele unei metro-

1976

1932. 
f-a

pole americane, cu toate ca
litățile topografice și clima
tice ale Californiei, cu cos
mopolitismul locului spre care 
a pornit în 1849 nu numai goa
na după aur, ci și goana imi
granților pionieri. Ceea ce 
nu împiedică impoliteța auto
rilor de prospecte de a ne o- 
feri măsuri care necesită ta
bela de conversiune pentru 
a înțelege temperatura me
die de 74 grade Fahrenheit, 
distante 6- 30 de mile de la

instalații sportive, în frunte 
cu „Memorial Coliseum", ve
chiul stadion olimpic din 
1932, cu o capacitate de 
94 000 de locuri, uri parking 
de 32 000 de automobile, scări 
rulante și ascensoare. In ar
cada principală a peristilului 
— dominat de torța olimpi
că din 1932 — sînt încastrate 
bucăți de marmură provenind 
din dumbrava sacră de la O- 
limpia ți din ruinele Coliseu- 
lui de la Roma.

Două sînt sporturile al că
ror leagăn american se laudă 
a fi Los Angeles: atletismul 
(practicat în cele peste 20 de 
colegii și universități din o- 
raș) ți natația (30 din cei 48 
de medaliați americani 
Mexico provin din 
nia). Numai în oraș sînt 50 
de bazine publice. După o 
statistică americană, Los An
geles posedă mai multe pis
cine pe cap de locuitor decît 
orice altă comunitate de pe 
glob. La toate acestea ar trebui 
adăugate instalațiile nautice 
de la Long Beach sau New
port Harbor, înfrumusețate de 
ambianța exotică a palmieri
lor, într-un climat subtropi
cal ideal.

Și la Los Angeles, se pro
mite echipelor, antrenorilor și 
oficialilor transportul intern, 
din satul olimpic la locurile 
de concurs, cu elicopterul. 
Dar cel mai atrăgător se do
vedește programul cultural și 
de divertisment ce se propu
ne partioipanților. Biblioteca 
și muzeu] Huntington — cu 
biblia lui Gutenberg și o scri
soare autentică a luă Cristo- 
for Columb; biblioteca Helms 
Hal] — cu una dintre cele 
mai vaste colecții de cărți de 
sport din lume. Disneyland și

la
Calif or-
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o ploaie deasă și înghețată, ta
bloul orașului este, vă închipuiți, 
dintre cele mai puțin poetice, în
treaga circulație, a vehiculelor ca 
și a oamenilor, făcîndu-se într-o 
substanță — combinație de zăpadă 
și noroi.

Trecînd peste efectele psiholo
gice ale acestui nedorit spectacol 
al naturii asupra tinerilor și în
friguraților noștri jucători (mulțl 
au pe ei doar vaporoase fîșfișuri) 
ajungem la incidența cea mai im
portantă a acestui val de intem
perii. La ora cînd transmit nu se 
știe în ce oraș se va juca, stadio
nul varșovian „MARYMONT", pc 
care era programată partida, fi
ind 90 la sută impracticabil. Gazdele 
poloneze vorbesc de posibilitatea 
strămutării partidei în diferite 
colțuri ale țării, undtjr- se spune, 
terenurile sînt bune de joc. Sînt 
pronunțate nume de orașe aflate 
la 300, 500 șl chiar 700 de km. 
Perspectivele sînt, bineînțeles, cu

A ROMÂNIEI
totul 
dere 
distanță în preziua meciului n-are, 
în nici un caz, darul să mențină 
forma fizică...

Aceasta fiind situația, juniorii 
români așteaptă verdictul vremii 
și hotărîrea definitivă a Federației 
poloneze de fotbal.

Indiferent în ce oraș se va juca, 
cele două echipe vor 
toate probabilitățile) 
configurație :

POLONIA : Sikorski
Bulzatzki, Kraska, _________,
Frenklel, Gjivacevski, Flisnik. Ko- 
rek (Kupcevicz), Kmiecik, Molen- 
da. Ostalcik.

ROMANIA : Purcaru — Dobrău, 
Deheleanu, Sătmăreanu, Hajnal, 
Gligorie, Sandu, Atodiresei, Gher- 
gbeli, Helvel, Vlad.

Arbitrul jocului va fl I. Schult
ze din Republica Democrată Ger
mană. Meciul va începe la ora 
13.30 (ora Varșoviei).

neîmbietoare, avînd în ve- 
că un transport la mare

Clubului Nautic Universitar, aceș
tia se confundă, cu mici excepții, 
cu echipa națională a țării noas
tre.

Rezultatul acestui concurs va a- 
răta stadiul de pregătire a spor
tivilor noștri — problemele asupra 
cărora trebuie Insistat pentru 
concursurile care urmează, in 
special ce trebuie făcut pentru 
ca principala competiție tn care 
sint angajați — Jocurile Balca
nice 1970 — Iugoslavia — să obți
nem rezultate pe măsura valorii 
reale.

Materialele noi pentru concurs, 
pe care sportivii noștri le au în 
dotare, trebuie puse la punct in 
așa fel, îneît să constituie atuuri 
pentru victorie.

Sosiți din timp pe litoral, spor
tivii români șl străini s-au aco
modat cu apa (rece) șl vîntul 
(destul de tare) al lacului Siut- 
ghiol, pentru ca, Începînd de du
minică 5 aprilie 1970, ora 10. 
cînd are loc plecarea oficială In 
prima cursă șl pină joi 9 aprilie 
1970, să-șl dispute trofeul ous in 
joc (Cupa C.N.U.) la cele două 
clase olimpice FIN și F.D.

Pregătirile organizatorice sînt în 
faza de finisare, concurenți) și-au 
verificat în amănunțime ambar
cațiunile și velele, astfel că nu 
mai e nevoie decît de vînt bun, 
dar nu numai din pupa, așa cum 
se urează de obicei, ci și din 
prova și lateral, pentru a se pu
tea naviga pe tot parcursul unei

avea (după 
următoarea

(Paluch) —
Plasevski,

tea naviga pe tot parcursul 
curse de yachting.

Sperăm ca acest concurs 
primăvară să constituie un 
ces sportiv șl organizatoric 
satisfacția iubitorilor acestui sport 
și a Inimoșilor săi organizatori, 
Clubul Nautic Universitar.

prof. Jean ZAMFIR 
maestru . al sportului

de 
suc- 
spre

BRAZILIA A ANUNȚAI
IOTUL „CELOR 40"

„URTAIN" L A FĂCUT
k.o. PE WEILAND!

MADRID, 4. — Spulberînd unele 
îndoieli, dar confîrmind majori
tatea pronosticurilor, spaniolul 
Jose Manuel Ibar „Urtain", un 
fenomen al boxului actual, a de
venit campion european la cate
goria grea, invingind prin K.O. in 
repriza a 7-a pe pugilistul vest- 
german Peter Weiland, deținăto
rul titlului, în meciul disputat la 
„Palatul sporturilor" din Madrid.

studiourile din Hollywood în 
apropiere; „Marineland of 
the Pacific", un oceanariu cu 
spectacole unice de balene 
și delfini; La Piaza, vechiul 
centru spaniol al orașului ; 
cartierul japonez din Buena 
Park ; Angels Flight (Zborul 
Îngerilor) — cea mai 
cale ferată din lume, 
ționînd din 1901 etc.

Organizatorii nu au 
jat exploatarea tuturor posi
bilităților din împrejurimi. 
Valorîficînd experiența Mexi
co, potrivit căreia 
de la altitudine la 
vantajoasă pentru 
Los Angeles oferă 
ți lor posibilitatea 
pregăti anticipat pe 
de tartan de la South 
Tahoe, care a fost centrul a- 
merican de antrenament la 
înălțime în 1968. Los Ange
les încearcă să inoveze, așa 
cum a făcut și în 1932 — 
cînd a instalat pe linia de 
sosire primul aparat de photo
finish din lume.

Sam Yorty, primarul ora
șului fondat în 1781, își va 
mai expune o dată argumen
tele în mai, la Amsterdam. 
Din acea clipă, însă, decizia 
revine în exclusivitate plenu
lui C.I.O. (vib).

In ciuda handicapului de greutate 
(85 kg „Urtain" contra 105,500 kg 
Weiland), spaniolul s-a dovedit 
redutabil in loviturile de aproape 
și de la distanță și, bineînțeles, 
mai rapid. După ce făcuse de 
două ori cunoștință cu podeau:), 
spre sfirșitul reprizei a 7-a Wei
land este incapabil să se mai a- 
pere și arbitrul englez Roland 
Dakin 11 declară învins prin K.O.

La vîrsta de 27 de ani, fostul zi
dar din Cestona, readuce in Spa
nia un titlu pe care Paulino Uzcu- 
dun îl deținuse cu 37 de ani îna
inte.

Federația braziliană de fot
bal a înaintat la F.I.F.A. lis
ta celor 40 da jucători pen
tru turneul final al OM din 
Mexic i portari: Ado, Leao, 
Felix, Cao; fundași: Carlos 
Alberto, Ze Maria, Brito, Joel, 
Baldochi, Marco Antonio, E- 
veraldo, Ditao, Alex, Pontes, 
Luis Carlos, Enrico, Riido, 
Carlos, Fontana ; mijlocași: 
Clodoaldo, Gerson, Piazza, 
Rivelino, Dirceu Lopes, Car
los Robe ; atacanți: Jairzinho, 
Rogiero, Pele, Tosbao, Ze 
Carlos, Paulo Cesar, Edu, 
Cluadiomiro, Dario, Sergio, 
Vaguinho, Roberto, Arilson, 
Manuel Maria și Eduardo.

scurtă 
func-

negli-

coborî rea 
șes este a- 
sportivi — 
participan- 
de a se 

pistele 
Lake

TELEX • TELEX ®
La Varșovia a început uo turneu 
internațional de sabie pe echipe 
Ia care participă scrimeri din 
Italia, România. SUA, Ungaria, 
URSS șl Polonia. Iată cîteva din
tre rezultatele înregistrate în pri
ma zi : URSS — Polonia (B) 13—3; 
Ungaria — SUA 11—5; URSS — 

..................... ~ ' SUA
11- 5;
12— 4.

TELEX » TELEX 
slavla) 6—4, 6—0; Graebner (SUA) 
— Carmichael (Australia) 7—5, 
7—5.

România 12—4; italia — 
13—3; Ungaria — România 
Polonia (A) — Polonia (B)

tn turneul internațional de lupte 
libere de la Plevnâ, sportivul ro
mân Petre Coman (eateg. 62 kg) 
l-a învins prin tuș pe maghiarul 
Ferenc Falko. în limitele catego
riei 68 kg. Valeriu Albu a dispus 
la puncte de NaczagdorJ (R.P. 
Mongolă). La categoria 52 kg, Kltn 
Gvan Hem (R.P.D. Coreeană) a 
cîștigat la puncte în fața lui 
tre Cernău.

Iu prima zi a concursului de na- 
tație de Ia Kecskemet, campioana 
maghiară Andrea Gyarmaty a 
egalat recordul european in pro
ba de 100 m spate cu performan
ța de 1:07,9 (recordul anterior fu
sese stabilit la J.O. de la Tokio 
de înotătoarea franceză Christine 
Caron).

Pe-

ca-
Joe

Camplonul mondial de box la 
tegoria grea, negrul american 
Frazier, s-a accidentat (luxație a 
gleznei), dar nu pe ringul de box, 
cl pe platoul de dans de la i,Cae- 
sar Palace", din Las Vegas, unde 
se producea într-un spectacol de 
music-hall cu orchestra sa de jazz 
„The Knockouters".

In turneul de tenis de la San 
Juan (Porto Rico) americanul Ri
chey l-a învins cu 6—2, 6—4 pe 
iugoslavul Franulovici, Iar Ashe 
(SUA) l-a eliminat cu 6—1, 6—3 
pe Ayala (Chile). Alte rezultate : 
McManus (SUA) — Spear (lugo-

După disputarea a 12 runde in 
turneul de șah de la Sarajevo 
continuă să conducă maestrul Iu
goslav Liubojevlcl cu 8 puncte, 
urmat de Parma șl Pianinei cu 
cite V/2 pf Antoșin 7 (1) n. Benkb, 
Tringov — 7 p etc.

■
Proba de simplu din turneul de 
tenis de Ia Johannesburg a fost 
cîștigată de cunoscutul campion 
australian Rod Laver, care în fi
nală a dispus cu 4—6, 6—2, 5—1, 
6—2 de Fred McMillan (Republica 
Sud-Africană).

A început meciul de tenis dintre 
selecționatele Filipinelor și Aus
traliei, contînd pentru „Cupa Da
vis" (zona asiatică). După prima 
zi de întreceri, tenismenli austra
lieni conduc cu 2—0. Ray Ruffels 
l-a întrecut cu 6—4, 6—2, 6—4 pe 
Eddie Cruz, iar Dick Crealy a 
dispus cu 6—2, 4—6, 6—2, 6—1 de 
Raymundo Deyro.


