
PLENARA C.N.E.F.S. A ADOPTAT IERI

PLANUL DE DEZVOLTARE A MIȘCĂRII SPORTIVE
J

PENTRU NOUL CINCINAL (1971 - 1975)
• Se va întări considerabil baza materială a spor
tului românesc 9 Preocupare sporită pentru imbu-
nătățirea pregătirii fizice a maselor și ridicarea 

nivelului calitativ al performanțelor 9 Problemele
de educație —in centrul atenției organelor și organi

Ieri a avut loc plenara Consi
liului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport la care 

au luat parte membrii C.N-E-F.S.. 
conducători de mari cluburi sportive, 
reprezentanți ai unor organizații de 
masă și ministere cu atribuții în do
meniul mișcării de educație fizică 
și sport, președinți și secretari ge
nerali ai federațiilor sportive, an
trenori. profesori, instructori spor
tivi, ziariști.

Pe ordinea de zi a lucrărilor au 
figurat :

1. Discutarea proiectului Planu
lui de dezvoltare a activității de e- 
ducație fizică și sport pe perioada 
1971—1975 ;

2. Raportul cu privire la execuția 
bugetară pe anul 1971 și proiectul 
de buget pe 1972 ;

3. Informare asupra realizării ca
lendarului sportiv internațional pe 
anul 1971 și proiectul calendarului 
sportiv internațional pe 1972.

La începutul ședinței, tovarășul 
Anghel Alexe, președintele 
C.N.E.F-S-, a prezentat o ex

punere de motive pe marginea prin
cipalului document pus în dezbaterea 
plenarei. Planul de dezvoltare a ac
tivității de educație fizică și sport 

perioada anilor 1971—1975.
Vorbitorul a. arătat că în alcătui

rea lui s-a plecat de la premisele 
generale ale Planului cincinal de 
dezvoltare a României, adoptat în 
acest .an de către Marea Adunare

za fiilor sportive
Națională, ținlndu-se seama de ro
lul și ponderea sportului în contex
tul general al dezvoltării societății 
noastre, de sarcinile sporite — ca 
volum și însemnătate — ce i-au fost 
încredințate de partid, de 
țile reale existente.

Obiectivele și măsurile 
In Planul de dezvoltare 
grija deosebită a partidului și statu
lui nostru fată de continua înflorire 
a educației fizice și sportului, mij
loc important pentru î-idicarea po
tențialului biologic al națiunii, dez
voltarea armonioasă, multilaterală, a 
omului. întărirea sănătății cetățeni
lor, menținerea unei înalte capaci
tăți de muncă, pentru petrecerea 
plăcută și utilă a timpului liber, po
trivit. posibilităților și dorinței fie
cărui individ. Pe acest fundal se 
creează totodată posibilitatea desco
peririi și cultivării timpurii a ta
lentelor sportive, apte să reprezinte 
cu succes tara noastră în arena ma
rilor întreceri internaționale. să 
ducă mai departe faima sportului 
românesc.

In dezvoltarea bazei materiale a 
mișcării sportive se va urmări 
in principal:

• o îngrijire mai atentă și o ex
ploatare mai rațională a patrimoniu
lui existent de stadioane, bazine de 
înot, săli și terenuri de sport ;

• asigurarea unei repartiții teri
toriale mai judicioase și mai armo
nioase a construcțiilor viitoare.

posibilită-

prevăzute 
subliniază

raport cu structura populației, fac
torii de climă, tradiția existentă, fon
dul de cadre de specialitate, pers
pectivele dezvoltării urbanistice a 
localităților respective ;

• crearea de baze sportive profi
late pe principalele ramuri 
olimpice ;

• tipizarea construcțiilor 
refolosirea proiectelor care 
bune rezultate ;

• eliminarea tendințelor 
gantism arhitectural, adoptarea unor 
soluții tehnice economice, care să 
asigure o funcționalitate multiplă 
bazei sportive respective ;

• modernizarea și dezvoltarea unor 
instalații sportive în funcțiune ;

• atragerea în execuția lucrărilor 
a principalului beneficiar — tinere
tul sportiv — care să contribuie prin 
muncă patriotică la reducerea cos
tului și a timpului de execuție.

Ministerul Turismului și-a pre
văzut construcția unor bazine de 
înot și instalații mecanice pentru 
sporturile de iarnă care, evident, vor 
putea fi utilizate și de către orga
nizațiile noastre sportive.

Consiliul Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor va afecta sume 
necesare pentru baze de agrement, 
Ministerul Afacerilor Interne și Mi
nisterul Forțelor Armate vor avea, de 
asemenea, contribuții ca și Ministerul 
Educației și Tnvățămîntului care va 
construi 204 săli de dimensiuni re
duse ce vor fi folosite ca spații pen
tru realizarea planului din programa 
principal al organizației noastre.

La toate aceste construcții, se vor 
putea adăuga și altele prin aplica
rea prevederilor din „Legea cu pri
vire Ia organizarea și conducerea n- 
nităților socialiste de staț” și din 
„Legea organizării contribuției bă
nești și în muncă, pentru efectuarea 
unor lucrări de interes obștesc"-

Întărirea bazei materiale a miș
cării sportive, potrivit planu
lui de dezvoltare pe perioada 

1971—1975. va permite să se îmbu-

de sport
pentrn 

au dat

de gl-
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DOUA ATRACTIVE INTÎLNIRI DE BASCHET Șl VOLEI
MÎINE, ÎN SALA

FLOREASCA

In țara noastră se află

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

ÎNTRE SPORTIVII ROMÂNI Șl CHINEZI
turneu reprezentativele de volei și baschet... ,__ ____ . i in

Republicii Populare Chineze. Miine, duminică 26 decembrie, ele vorale Republicii Populare Chineze. Miine, duminică 26 decembrie, ele vor 
fi oaspetele Capitalei, evoluind in sala Floreasca, intr-un cuplaj atractiv, 
cu începere de la ora 9 30.

Programul va începe cu partida de volei dintre selecționata masculină 
a R. P. Chineze și campioana țării noastre la acest sport, echipa Steaua. 
In continuare reprezentativele feminine de baschet ale României și R.P. 
Chineze vor încheia o dimineață de intîlniri prietenești intre sportivii ro
mâni și chinezi.

C.N.E.F.S. a hotărît ca intrarea la sala Floreasca să fie liberă pentru 
a da posibilitate elevilor aflați in vacanță și amatorilor de volei și baschet 
să asiste în număr cit mai mare

JUCĂTORI DE CERTA VALOARE INTERNAȚIONALA 
ÎN RÎNDURILE VOLEIBALIȘTILOR OASPEȚI

Fără îndoială, cea de a doua 
voluție a voleibaliștilor chinezi în 
Capitală stârnește un viu interes 
In rîndul numeroșilor iubitori ai 
sportului, care nu au avut prilejul 
pînă acum să le urmărească jocul 
plin de fantezie. combinativ șt 
spectaculos. De altfel, prin acest 
joc de tip asiatic ei și-au cîștigat 
mulți admiratori la Piatra Neamț, 
unde au susținut, la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute, două întâlniri cu se-

lecționata divizionară română. In 
fața unei săli arhipline. In repre
zentativa chineză vor evolua jucă
tori de certă valoare internațională 
cum sînt Yuan Wei—ming, Săn 
Fu—ming. Yuan Liu—ping.

BASCHETBALISTELE

>ciștigători ai „CUPEI FEDERAȚIEI

(Continuare în pag. a 4-a) PROMIT 0 PARTIDA

PETRE MIHAIUC, ELENA BASEA
VILMOȘ GYORGY, PETRE PURCEA

și COSTEL COȘNIȚA-VASILE SIMIOCENCO

GIMNASTICA

1. PETRE MIHAIUC (Steaua), 2. 
Elena Ceampelea (Dinamo). 3. 
Gheorghe Păunescu (Dinamo), 4. 
Nicolae Oprescu (Dinamo), 5. 
Ileana Coman (Flacăra), 6. Ro- 
dica Sabău (Vagonul Arad), 7- 
Anca Grigoraș (Flacăra Or. 
Gheorghiu Dej) 8. Constantin, Pe
trescu (Dinamo), 9. Mariana 
Gheciov (Liceul 4 Timișoara), 10. 
Maria Preda (Liceul 35 București).

1. ELENA BASEA (Dinamo Bra
șov), 2. Dan Cristea (Dinamo Bra
șov), 3. Ion Tudor (A.S.A. Brașov), 
4. Rodica Clinciu (Tractorul Bra
șov, 5. Virgil Brenci (A.S.A. Bra
șov), 6. Nicolae Sfetea (A.S.A. 
Brașov), 7. Gheorghe Cincu 
(A.S.A. Brașov), 8. Ioana Belu 
(A.S.A. Brașov), 9. Constantin 
Văideanu (A.S.A, Brașov), 10. Du
mitru Lupu (Dinamo Brașov).

Nou venită în lotul olimpic, suceveanca Valentina Cioltan confirmă bogatul 
rezervor al sportului nostru.

Foto.l N. DRAGOȘ

DE MARE SPECTACOL
Incontestabil, principala caracte 

ristieă a baschetului din R. P. 
Chineză este spectaculozitatea. De 
acest lucru s-au convins amatorii 
acestui sport din Cluj, Satu Mare, 
Oradea și Tg. Mureș, unde repre
zentativa feminină a R. P. Chine
ze a susținut reușite întreceri cu 
selecționatele județene. De altfel, 
cei cu stagiu mai îndelungat în 
baschet își amintesc, desigur, că

(Continuare în pag. a 4-a)

BIATLON YACHTING

Pe micul ecran

,1LIE NÂSTASE. IN RELUARE
La cererea numeroșilor telespectatori, filmul meciului de tenis 

Nâstase—Smith, din cadrul „Turneului campionilor", de Io Paris, va fi 
reluat duminică, la ora 14.

Partida va fi comentată de înt și maestrul emerit al sportului 
llie Nâstase !

1. VILMOȘ GYORGY (Dinamo 
Brașov), 2. Victor Fontana (A.S.A. 
Brașov), 3. Gheorghe Cimpoia 
(A.S.A. Brașov), 4. Ion Țeposu (Di
namo Brașov), 5. Gheorghe Gîr- 
niță (Dinamo Brașov), 6. Constan
tin Carabela (A.S.A. Brașov), 7. 
Ion Tudor (A.S.A. Brașov), 8. 
Gheorghe Voice (A.S.A. Brașov), 
9. Nicolae Bărbășescu (A.S.A. Bra
șov), 10. Vasile Papuc (Dinamo 
Brașov).

1. PETRE PURCEA (C.N.U.), 2. 
Alexandru Vasiliu (C.N.U.), 3.
Gheorghe Nicolcioiu (Electrica 
Constanța), 4. Constantin Ivano
vic! (C.N.U.), 5. Mircea Dumitriu 

6 Nicolae Iliescu 
7. Cantemir Bărbulescu

8. Florin Panaitescu 
9. Mihai Năvodaru (E-

București), 10. loan

(C.N.U.),
(C.N.U),
(C.N.U.),
(C.N.U.),
lectrica
nescu (Electrica București).

PÎRÎUL RECf (prin telefon, ide la 
trimisul nostru).

Pe Valea Prahovei a început a 
doua din cele zece zile de vacanță 
studențească...

Autobuzul care pleacă peste cî- 
teva minute din Predeal s-a um
plut pină la refuz de tineri echi-

Fază din prima partidă dintre echipa R. P. Chineze șl Selecționata 
divizionară română, desfășurată miercuri seara.

Dacă Olimpiada de vara ar rncepe azi..

NUMAI CINE SEAMĂNĂ LA TIMP
POATE CULEGE (medalii și puncte):

Din fericire, mai sînt 240 de zile 
pină în momentul cînd (foarte pro
babil) campioana olimpică de flo
retă din 1960. Heidi Schmid-Grund- 
mann (acum în vîrstă de 32 de ani) 
va depune jurămîntul olimpic în 
numele participanților la Jocurile de 
la Munchen. Mai sînt deci 8 luni 
de febră olimpică de care nici un 
candidat la lauri nu poate scăpa. 
Mai sînt doar 32 de săptămîni de 
pregătire înscrise în documentele de 
planificare ale antrenorilor și spor
tivilor- Practic, vremea depistării ta
lentelor (pentru 1972) a trecut ; apa
riția candidaților de ultimă oră nu 
mai poate fi decît o întâmplare fe
ricită. Se completează cele din urmă 
fișe ale sportivilor aleși, pentru do
sarele olimpice personale (din pă
cate nu totdeauna ținute la zi !). 
Asistenta medicală încearcă să re
cupereze. transformînd consultațiile 
de rutină în operații efective de 
cercetare- Antrenamentele dure sînt 
însoțite de analiza lucidă a șanse
lor. Fiecărui rezultat pus 
comparației (eu sportivii 
se adaugă o poțiune de 
generată S> justificată de 
ambiția sportivilor.

Așadar, dacă Olimpiada 
astăzi ? în acest joc teoretic și sta
tistic a! „calculelor hîrtiei” ziariștii 
(și nu numai ei) se aruncă de fie
care dată cu fervoare, încercînd să 
cumpănească — mai devreme decît 
se cuvine în realitate — opțiunile, 
șansele, posibilitățile. Jocul acesta 
are. totuși, meritul de a preveni, de

a trasa jaloanele — aricit de rela
tive — ale unei prognoze (tot atât 
de arbitrară și nesigură, în majo
ritatea cazurilor, ca și cea meteorolo
gică !).

Anul 1971, acum pe sflrșite. nu 
oSară un material de confruntare

prea bogat. Potrivit unei tradiții ex
plicabile. anii dintre jocuri nu se 
disting Îndeobște prin performante

Victor BĂNCIULESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

A DOUA DIN ZECE
bocanci de munte, panta- 
schi și canadiene viu co-

păți cu 
ioni de 
lorate.

Taxatoarea împarte biletele fără 
să mai întrebe nimic: știe, proba
bil, după veselia permanentă și 
glumele care se încrucișează că 
toată lumea merge în vizită Ia co-

legi sau cunoștințe, spre tabăra 
studențească de la Pîrîul Rece...

Am ajuns, dar ceața groasă sto
pează privirile la numai zece me
tri în jos. Singurul reper, singu-

Rodu TIMOFTE

ar Începe

în balanța 
străini) 1 
optimism 
voința sl

Almanahul

Reproducerea unui desen preistoric, atestând începuturile schiului 
încă din epoca de piatră.

Ne aflam in plin sezon 
al sporturilor de iarna!

(Continuare în pag. a 2-a) AL SCHIULUI Șl AL CAMPIONATULUICAIAC —CANOE

importanA^MM A^m$£atc$PS$£//nahului I

1. COSTEL COȘNIȚA - VASILE 
Danielov — Gheorghe Siniionov , 
prian Macarenco (Dinamo), 4. Ivan Patzoichin

VĂ PREZINTĂ UN DOCUMENTAR

w

NOI MAEȘTRI Al SPORTULUI
LA PARAȘUTISM

arareori, în vacanța, energiile tinerești pot ft in timpul aprigelor bătălii cu bulgări de zăpadăconsu mate
în ședința Biroului Federației Aeronautice Române din decembrie, s-a 

iibtânt acorclarea titlului de maestru al sportului parașutișlîlor Balogh Eva, 
Sasu Maria și Dima Gheorghe.

Nu ,
lată o secvență surprinsă la Pîrîul Rece de fotoreporte ral nostru Vasile BAGEAQ

î Mm

SIMIOCENCO (Steaua), 2. Gheorghe 
(Steaua), 3. Atanase Sciotnic — Cu- 

j__ ___________  ț_____ ' ”i — Serghei Covatiov
(Dinamo), 5. Aurel Vernescu — Mihai Zaîiu — Eugen Botez — Dimitrie 
Ivanov (Dinamo).

După cum am anunțat la timp, Almanahul SPORTUL 72 va oferi 
cititorilor săi două excursii gratuite (prin O.N.T. Carpați) la Jocurile 
Olimpice de vară de la Munchen.

Pentru a obține aceste locuri, cumpărătorii Almanahului vor tre
bui să completeze CUPONUL DE PARTICIPARE, tipărit în almanah ia 
pagina 287, apoi să-l decupeze ți să-l trimită pe adresa redacției 
ziarului „SPORTUL" (str. Vasile Conta, București) menționind pe plicuri: 
EXCURSIE J.O. MUNCHEN. Ultima zi de expediere a cupoanelor : 
25 ianuarie 1972.

După această dată se va efectua o tragere la sorți, care va fi 
publică, pentru a desemna cele două cupoane cîstigâtoare.

RUGAM PE CUMPĂRĂTORII ALMANAHULUI SA VERIFICE CU
PONUL DE PARTICIPARE DE LA PAGINA 287, AL CĂRUI FACSIMIL IL 
REPRODUCEM. Semnul de anulare este înscris numai pe acest facsi
mil pentru a elimina orice fel de confuzie cu originolele.

Numele ți (cm maiuscum.
; * x- ■» '-X .-5J x* x»

* * » * o * «■ 5»
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CRITERIUL VALORILOR UMANE
JJe vreo doi ani, în lumea 

banchetului, echipa reprezenta- 
tivrf\a Iugoslaviei face senzație. 
Titluri și medalii copleșesc și 
răsplăitesc această excelentă 
formație născută aparent peste 
noapte. Miracolul merita o ex
plicație.. Și ea a venit (în re
vista „Sportska Praksa" din 
Belgrad} sub pana antrenorului 
echipei, Ranko Zeratvica.

Echipa campioană a lumii s-a 
născut la capătul unui anevoios 
drum de cercetări și depistări 
in maisa cîtorva sute de tineri 
jucători bine dotați, de-a lungul 
a 6—7 ani. Din toți aceștia nu 
au rămas pină la urmă decît 

23, utilizați in întrecerile ofici
ale.

Cheia succesului trebuie cău
tată în primul rind în criteriile 
de selecție ale lui Zeravica. 
Mulți metodiști vor fi uimiți 
aflînd că în fruntea listei întoc
mite de antrenorul iugoslav stă 
cerința unui înalt nivel intelec
tual al jucătorilor. Și totuși, cit. 
de firesc este acest criteriu, mai 
ales în sporturile de echipă. Aici, 
simpla avîntare înainte a cali
tăților naturale nu este sufici
entă. Baschetbaliști — giganți, 
și-atîta tot ? Nu mai ajunge I 
„Forțele naturii", excepțiile fi
zice ale firii, uriașii cu orice 
preț nu mai pot satisface pe an
trenorii echipelor în care e ne
voie de liantul gîndirii, de o 
activitate rațională, de capaci
tatea de a concepe mișcări tac-

tice și, mai ales, de puterea de 
a infelege rapid și în orice mo
ment, interesele ansamblului, 
colectivului. Toate acestea nu 
se pot realiza prin oarba exer
citare a virtuților fizice, oriclt 
de excepționale ar fi ele.

Apoi, fn tabelul criteriilor de 
selecție ale lui Zcravica, înain
tea vitezei, detentei, forței, cu
rajului sau simțului coordonării, 
stă un postulat nu atît surprin
zător cit grav • în enunțare: 
mare capacitate de muncă ȘI 
NU NUMAI ÎN SPORT. Subli
nierea ne aparține, firește, dar 
în simplitatea exprimării se 
străvede intenția fundamentală 
a antrenorului iugoslav. El cere 
elevilor săi fruntași nu numai 
dăruire pe terenul de sport, ci 
și calități omenești care sînt în 
fond normale, dar care, vai, 
lipsesc de atîtea ori la unii spor
tivi de performanță. Așadar, 
înainte de a-l chema la lot, Ze- 
ravica cere tînărului aspirant să 
fie un om întreg, să iubească 
munca independent de realiză
rile sale sportive, să demonstre
ze că poate produce eficient în 
cîmpul muncii, înainte de a se 
arăta eficace în arenă.

Am ținut să subliniem aceste 
exemple pentru că ele reprezintă 
un profund compliment adresat 
valorilor cu adevărat umane 
și au o covîrșitoare forță edu
cativă în delicata operație a 
selecției sportive, (vib)

Sportul -

ETAPĂ CALMĂ ÎN DIVIZIA A?
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0 INIȚIATIVĂ LĂUDABILĂ A CONSILIULUI NAȚIONAL AL ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR:

(„U“ Cluj) văzut 
TOMULEȚ
meciurile etapei 

masculine A prin

Matei RlîHRING 
de Virgil

• Dacă privim 
a IX-a a diviziei
prisma poziției celor 12 echipe în 
clasamentul competiției, programul 
baschetbalistie al acestui sfîrșit 
de saptămînă nu .pare prea in
teresant deoarece prevede întîlniri 
între formații aflate la polurile 
opuse ale ierarhiei. Dar dacă ți
nem seama de nenumăratele rezul
tate surprinzătoare înregistrate în 
decursul celor opt săpt-ămîni ne 
putem aștepta și acum la răstur
narea previziunilor. Rămîne ca 
meciurile de mîine să confirme 
sau să infirme „tradiția" perfor
manțelor surpriză, consemnate în
-------- nwmwn i ii ni i ---------

CU NUMAI 19 PUGILIȘTI NU SE POATE FACE FAȚĂ 

UNUI BOGAT SEZON INTERNAȚIONAL!

ESTE NECESARĂ SCHIMBAREA OPTICII DESPRE PREGĂTIREA LOTULUI
disputarea meciului 
reprezentativele Ro-

acest sezon. Pînă atunci iată pro
gramul jocurilor i Rapid — Mure
șul, Voința București — „U" Cluj, 
Steaua — I.C.H.F., Dinamo — 
Politehnica Galați, Universitatea 
Timișoara — I.E.F.S., Politehnica 
Cluj — Politehnica București.

• Următorii arbitri au fost de
legați de F.I.B.A. 
ciuri în turul al 
și Cupa cupelor: 
cu (la- 5.I.. Ignis 
Madrid în C.C.E.
Aldea (la 6.1, Marița Plovdiv — 
Egyeteres Budapesta în Cupa cu
pelor la fete), Geza Dutka (la 13 I 
Lokomotiv Sofia — Slavia Praga 
în C.C.E. la fete).

• In orașui București se află în 
plină desfășurare o atractivă com
petiție de baschet rezervată elevi
lor școlilor generale și ai liceelor. 
Este vorba de „Cv.pa 30 Decem
brie", organizată de Comisia mu
nicipală de specialitate cu parti
ciparea a circa 100 de echipe de 
băieți și fete din toate sectoarele 
Capitalei. întrecerile vor lua sfîr
șit săptămîna viitoare.

• Comisia de baschet a munici
piului București are următoarea 
nouă componentă ■' P. Popovici — 
președinte, V, Bordeianu — vice
președinte, conferențiar universi
tar Aristeea Hrișcă — președintele 
Colegiului de antrenori. G. Chi- 
raleu — președintele Colegiului 
de arbitri, P. Spiru — președintele 
Comisiei de competiții. M. TănS- 
sescu — președintele Comisiei de 
disciplină Șt. Gheorghiu — preșe
dintele Comisiei de tineret și ju
niori, M. Cuniccr — secretar. în 
planul de muică al comisiei sînt 
prevăzute sporirea activității com- 
petiționale. mărirea numărului 
practicantelor baschetului. întărirea 
controlului antrenamentelor la for
mațiile fruntașe etc.

să conducă me- 
doilea al C.C.E. 
Cornel Negules- 
Varese — Real 
la băieți), Mihai

2500 DE PIONIERI-COMANDANȚI DE UNITĂȚI

VOR PARTICIPA LA ACTIVITĂȚI DE TABĂRA

DIALOG CU LECTORUL UNIVERSITAR FLORIN MORARU, ȘEFUL COMISIEI SPORT-TURISM A C.N.O.P.

De ieri s-au deschis porțile pri
melor tabere sportive ale vacanței 
de iarnă rezervate în exclusivitate 
„cravatelor roșii", cu prioritate 
comandanților de unității pio
nierești. Sînt tabere centrale 
de odihnă dar și de instru
ire, care își vor desfășura activita
tea sub egida Consiliului Național 
ai Organizației Pionierilor. Despre 
ele a ținut să ne facă unele pre
cizări lectorul univ. Florin Moraru, 
șeful Comisiei Sport-turism a 
C.N.O.P., în- cadrul unui dialog 
solic'-tat pe această temă.

• Unde va funcționa principala 
tabăra de iarnă a pionierilor co
mandanți dc unități ?

— Anul acesta, ea a fost fixată 
la Lupeni, în. județul Hunedoara, 
localitate care oferă condiții op
time pentru activitatea sportivă a 
unui număr apreciabil de partici- 
panți. Noi ne-am fixat la 400.

Tabere cu efective importante vor 
mai funcționa la Piatra Neamț 
(395), Bran — Brașov (208), Ho
morod — Harghita și Ștefești — 
Prahova (cîte 200), Gilma — Dîm
bovița (190), Cîmpulung Muscel 
(185) și Sing’orz-Băi (165).

• In total pentru această vacan
ță de iarnă pionierii vor beneficia 
de...

— .,.15 tabere i 7 în prima Serie,

între 24 și 30 decembrie și 8 în 
seria a Ii-a între 3 și 9 ianuarie 
1972. Cifra globală a pionierilor 
comandanți de unități, cuprinși în 
aceste tabere este de aproximativ 
2 500. Acesteia se adaugă cei 
aproape 150 de profesori de edu
cație fizică și cadre didactice spe
cializate în munca cu pionierii, 
care vor organiza și îndruma acti
vitățile de tabără.

• Ce va cuprinde, în esență, 
programul de tabără ?

— Activitatea va avea un carac
ter eminamente practic. Dimineața 
din program nu vor lipsi exerci
ții de înviorare. După aceea i dru
meții de cîte 3—4 ore, combinate 
cu diferite jocuri aplicative (cu 
schiuri șl săniuțe), excursii de o 
zi (în funcție de condiții, dar de 
preferat pe schiuri), concursuri de 
schi (fond și coborîre), de săniuș, or
ganizarea unor jocuri și con
cursuri aplicative (orientare tu
ristică, ștafete cu obstacole 
etc.), experimentarea codului pi
onieresc de semne și sem
nale, precum și alte aspecte legate 
de viața de organizație, întîlniri cu 
diferite personalități pe plan re
publican sau local, serbări cultu
ral-sportive.

• Cu alte cuvinte, ub program

extrem de divers, recreativ, dar și 
instructiv totodată.,.,

— Intr-adevăr, un program com
plex alcătuit la sugestia pionierilor- 
comandanți de unități și în care, 
după cum ați remarcat, exercițiul 
fizic, activitatea de mișcare, sportul 
ca atare — profilat pe sezonul alb 
— sînt nelipsite. Considerăm Că 
experiența ce o vor acumula par- 
ticipanții la aceste tabere va fi 
extrem de folositoare unităților de 
pionieri în activitatea ce o vor 
desfășura in trimestrul II și în con
tinuare, pînă la sfîrșltul 
școlar.

Și încă o precizare i în 
de la Bran, (seria I 24—30

anului

tabăra 
--------------- - ------- -- — decem
brie) va avea loc și finala pe țară 
a mult apreciatului concurs de șah, 
dotat cu „Căluțul de fildeș".

Salutînd această lăudabilă iniția
tivă a Consiliului Național al Orga
nizației Pionierilor, să ne exprimăm 
speranța în reușita ei, nu numai 
acolo unde există o oarecare tra
diție în materie și tabere (Bran. 
Lupeni, Homorod, Ștefești, Cozia), 
dar în localități care doresc să se 
afirme pe planul activităților spor
tive pionierești i Cîmpulun* Muscel, 
Săliște-Sibiu, Gîlma-Dîmbovița, Iz
vorul Ampoiului-Alba etc.

Tiberiu STAMA
O dată cu 

de box dintre 
mâniei și Poloniei, pugiliștii noștri 
fruntași și-au încheiat activitatea 
competițională internațională pe 
anul 1971. Retrospectiva permite 
concluzia că în acest an boxul ro
mânesc a . avut un calendar com
petițional destul de bogat.

La Opole, pugiliștii români au 
pierdut întrecerea cu cei polonezi, 
mulți dintre^.» manifesting o evi
dentă scădere ă formei sportive. 
„Sanatoria de drept" rămîne unul 
dintre principalele motive care-l 
determină pe componența de bază 
ai echipei la o pregătire superifi- 
cîălă. Cîteva exemple, pe care le 
considerăm edificatoare, sînt nece
sare pentru a întări această afir
mație. De pildă, Antoniu Vasile 
a fost mulți ani în șir titular în 
echipa națională, la categoria ușoa
ră. Rezultatele sale în întrecerile 
internaționale începuseră să scadă. 
Pregătirea lui Vasile se rezuma 
la atît cit îi era necesar ca să 
rămînă cel mai bun di.i țară la 
categoria sa. Trecerea lui Cuțov 
(pe atunci, 
o categorie 
J-a trimis 
rezervelor", 
activitatea 
fost ștearsă aproape necunoscută. 
Poziția sa la periferia boxu
lui de performanță, l-a determinat 
pe dinamovist să depună eforturi 
extraordinare pentru a-și redobîn- 
di locul pierdut din echipa re
prezentativă. Cine dintre iubito
rii sportului cu mănuși nu-și amin
tește surprinzătoarea formă în care 
a apărut Antoniu Vasile (după ce 
slăbise cîteva kilograme) la finala 
campionatului categoriei semiușoa- 
ră din primăvara acestui an ? Ma
niera exemplară în care s-a pre
gătit acest pugilist l-a condus 
pină în finala campionatelor euro 
pene de la Madrid și numai o de
cizie ir|ustă l-a privat de titlul 
de campion continental. Revenit 
în rîndul titularilor, — așa după

dornic de afirmare) la 
superioară de greutate, 
pe Vasile pe „banca 
Măi bine de un an, 
lui Antoniu Vasile a

cum ne mărturisea antrenorul său, 
Constantin Nour — Vasile nu mai 
muncește cu aceeași rîvnă nu 
mai respectă cu strictețe indica
țiile primite în privința pregătirii 
și a alimentației raționale. Cum la 
fel s-a întîmplat și cu Gîju. După 
cîțiva ani de „senatoriat de drept" 
n-a mai reușit să se mențină în 
categoria cocoș. Era și greu. 
Trebuiau îndepărtate cîteva kilo
grame din greutatea corpului și 
aceasta nu se putea realiza decît 
printr-o muncă intensă în cadrul 
antrenamentelor și 
mentație adecvată, 
mai putut să facă 
ani în urmă, a 
înaintea meciului 
încă foarte bine.

Rivalitatea sportivă dintre 
Calistrat Cuțov și Paul Dobrescu 
a făcut din ei, doi dintre cei mai 
renumiți pugiliști din Europa. 
Dobrescu i-a impresionat pe toți 
specialiștii polonezi cu ocazia me
ciului de la Opole, motiv pentru 
care l-au acordat premiul pentru 
cel mai tehnic boxer al reuniunii. 
Gabriel Pometcu, care-i simte în 
imediata sa apropiere pe Pavel 
Nedelcea și Octavian AmăzărOaie 
a boxat excelent în meciul cu 
Tomczyk, deși și pentru Pometcu 
este sfîrșitul unui an cu o 
activitate competițională. Și, 
piele ar putea continua...

Ceilalți titulari ai primei 
turi naționale, cei ce nu 
urmă adversari care să le pericli
teze poziția fruntașă în boxul ro 
mftnesc (Ion Alexe, Victor Zilber
man, Aurel Mihai, Constantin 
Gruiescu, Antoniu Vasile) s-au 
prezentat sub posibilitățile lor pe 
ringul din sala SportOw Owido- 
wiskowa.
tfEste adevărat însă că fruntașii 

boxului nostru au Cost mult mai 
solicitați în întilnirile internațio
nale decît cel polonezi. De pildă, 
federația de specialitate din Po
lonia a folosit în cele 9 meciuri 
internaționale, susținute în cel de

printr-o ali- 
Ceea ce n-a 

Gîju cu cîțiva 
reușit acum, 

cu Polonia, și

bogată 
exem-

garni- 
au în

al doilea semestru al anului, un 
număr de 52 de pugiliști 1 In a- 
ceeași perioadă, în 6 partide inter- 
țări (3 în S.U.A., R.D.G., R.F.G. 
și Polonia), Federația română de 
box a desemnat ca titulari numai 
19 boxeri, deși, ca și în Polonia, 
în România există 
cânți ai sportului t 
pabili să îmbrace 
naționale.

In meciurile cu ; 
celor patru țări l 
R.F.G. și Polonia), 
cele 11 categorii au fost folosiți 
aceiași boxeri t Aurel Mihai, Con
stantin Gruiescu, Gabriel Pometcu, 
Antoniu Vasile, Horst Stump și 
Ion Alexe. Paul Dobrescu, Victor 
Zilberman și Alee Năstac au fost 
titulari în trei întîlniri, iar Va
sile Ivan și Alexandru Popa, fn 
două. Au ’ 2__
echipă națională Adrian Moraru, 
Calistrat Cuțov, Ion Gyorffi, și 
Ion Monea, Ion Petrea, Ion Hodo- 
șan, (Tudor Nicolae și Nicolae Gîju 
(în cîte o singură întîlnire).

Angajînd un număr mai mare 
de boxeri în întrecerile internațio
nale, federația ar fi angrenat 
într-o pregătire intensă mai mulți 
sportivi, iar „senatorii de drept" 
ar fi fost determinați să-și schim
be optica față de felul cum se 
muncește la antrenamente. Astfel, 
ar fi înțeles mai mulți titulari ai 
echipei noastre reprezentative că 
ei nu sînt indispensabili echipei, și 
anul competițional 1971, cu un 
bilanț altfel rodnio, nu s-ar fi 
încheiat într-un mod neplăcut. 
Sperăm că forul nostru de spe- 

învățămin- 
situația să

i mulți practi- 
cu mănuși, ca- 
tricoul echipei

reprezentativele
(S.U.A., R.D.G, 
la șase dintre

mai făcut parte din

CONCURSUL DE DESCHIDERE

Mîine, la Predeal

A SEZONULUI

• în. ultima sa ședință, biroul 
F. R. Box a hotărtt ca Victor Zil
berman să nu fie admis în lotul na
țional decit dacă va evolua în ca
drul categoriei semimijlocie.

• Sala sporturilor din Orașul 
Gheorghe Gheorghfu-Dej a găzduit 
zilele trecute întrecerile de box da
tate cu „Cupa Județului Bacău”, la 
care au participat sportivi de la Glo
ria Buzău, Cimentul Medgidia șl 
A.S.A. Bacău. După trei zile de în
treceri au fost desemnați cîștigătorl, 
in ordinea categoriilor, următorii î 
Victor Jugănaru (A.S.Ă-), Constan
tin Goldie (A.S-A.), Tudor Pândele 
(A-S.A.). Dumitru Ciurea (A.S.A.), 
Eugen Stoica (A.S.A.), Ion Ioancea 
(Cimentul), Ionel Vlad (A.SA.), Ef- 
timie Samson (A.S.A.). Vasile De»- 
liu (Gloria). Ion Crutu (Cimentul). 
(GII. GRUNZU — coresp.)

• La Ploiești, în sala Rafinăriei, 
eu continuat întrecerile de box din 
„Cupa de toamnă", etapa a II-a. 
Iată cîteva dintre partidele cele mal 
interesante : N. Botderață (Rafino
rul) p.p. A- Holelev (Petrolul), M. 
Predună (Rafinorul) p.p. D. Huțan (Pe_

GONG!
trohil), D. Rotăreanu (Petrolul) m.n. 
cu I. Chelba (Rafinorul). (A. VLAS- 
CEANU—coresp.)

• La Reșița au luat sfîrșit cam
pionatele naționale de box rezervate 
elevilor din școlile profesionale ale 
M.I-C.M. Au participat sportivi din 
București, Arad, Galați, Brăila, Boc
șa Română. Timișoara, Brașov, Cluj, 
Tumu Severin. C. Lung Muscel, Plo- 
penl și Reșița. Iată rezultatele din 
gala finală : 45 kg : Gh. Croitoru 
(Buc.) b. p. Gh. Manea (Bocșa), 
48 kg : Gh. Cojocaru (Muscel) b. p. 
O. Păun (Tr. Severin), 51 kg: Gh. 
Bontaș (Brăila) b.p. FI. Jurcuță (Ti
mișoara), 54 kg: V. Soroceanu (Iași) 
b. ab. 2 I. Mocanu (Buc.), 57 kg: 
V. Stengel (Sibiu) b. p. Gh- Pătrașcu 
(Brăila), 60 kg: A. Virag (Reșița) 
b. p. I. Carabaș (Bocșa), 63,5 kg: 
D. Petropavlovschi (Buc.) b. p. Gh. 
Munteanu (Mușcel). 67 kg : St. Ba- 
lint (Sibiu) b. p. A. Bucur (Buc), 
71 kg : T. Ro?u (Cluj) b. ab. 2 A- Pa
puc (Brăila). 81 kg : C. Dafinoiu 
(Brăila) fără adversar, 4-81 kg: V. 
Mlngiuc (Timisoara) fără adversar.

LA SEMNALELE ZIARULUI
• In fine, se va rezolva și 

problema fileurilor pentru tenis 
de masă. Se vor găsi — spre bu
curia zecilor de mii de iubitori 
ai sportului cu mica minge de ce
luloid, — ca și pînă acum, la 
magazinele de materiale spor- 
tisve. Așa reiese, din adresa pri
mită la Direcția generală 
de aprovizionare și desfacere a 
Ministerului Industriei ușoare, ca 
răspuns la articolul apărut, nu 
de mult în ziarul nostru, sub 
titlul „Dau un regat pentru un... 
fileu". Motivul pentru care era 
să nii mai găsim — în 1971 în 
comerț asemenea plase de ping- 
pong s-ar datora unei încurcă
turi produse de organele M.C.I. 
(care au solicitat fileurile din 
greșeală întreprinderii Textila 
Oradea, și nu fabricii Solidarita
tea Satu Mare care produce a- 
semenea materiale). „S-au dat 
indicații fabricii Solidaritatea — 
se spune în adresa susmențio
nată să mobilizeze la maximum 
capacitatea de producție pentru 
a livra comerțului fileurile de 
tenis de masă'*,

• „Schiul sucevean a obosit 7“ 
Sub acest titlu a văzut lumina 
tiparului o analiză a schiului de 
pe meleagurile sucevene, acum 
în prag de sezon. După ce autorii 
articolului — Mihai Bîră și Ște
fan Staiculescu — tehniciei no
torii în acest sport au relevat

unele rezultate frumoase obținu
te In ultimii ani de către schio
rii din această parte a Moldovei, 
ei au sesizat și unele aspecte ne
gative ale acestei importante ac
tivități sportive. Astfel, se arăta 
în articolul menționat că secția 
„probe alpine" de la Școala 
sportivă din Cîmpulung Mol
dovenesc este, practic, desfiin
țată prin plecarea antrenorului 
(prof. I. Șindrilaru) și că orele 
au fost distribuite altor sporturi, 
în articol se mai arăta că la 
Cîmpulung sînt și alți profesori 
de educație fizică cu specializa
rea schi, nefolosiți.

inspectoratul școlar județean 
Suceava, vizat în articolul res
pectiv, ne-a adus la cunoștință 
că, într-adevăr, prin plecarea 
profesorului Șindrilaru secția de 
schi a rămas cîtva timp descope
rită. Cu sprijinul C.J.E.F.S. Su
ceava însă, situația s-a rezolvat 
— orele n-au mai fost transfe
rate — prin angajarea unui nou 
antrenor, prof. Mirpn Mihai, de 
la Gura Humorului.

In continuare, autorii articolu
lui au mai arătat unele defici
ențe, în special, de ordin tehnic 
și financiar la secția de schi de 
la A. S. Constructorul Cîmpu
lung. Totuși, organul vizat — 
C.J.E.F.S. Suceava — nu ne-a 
răspuns pină acum 1.

curse alela startul slalomului • Primele 
special destul de dificil pen- 
putea aprecia cu suficientă

® Lotul olimpie
slalom
tru a . .
precizie stadiul actual al pregătirii 
schiorilor noștri și în afara celor 
trei „olimpici" (Dan Cristea, Vîrgil 
Brencî și Gh. Vulpe), sînt de ur
mărit Dorin Munteanu, Ion Bobiț, 
C. Văideanu etc., cărora li se adau
gă campionul juniorilor de anul 
trecut, Alexandru Bogdan, cîștigă- 
to.rul primelor slalomuri disputate 
în Bucegi. Bineînțeles, juniorii și 
fetele vor avea și ei întreceri în 
care, acum la primele confruntări, 
este greu să se facă pronosticuri. 

La poalele Clăbucetului Taurului, 
pe Valea Poliștoaca, se vor întrece, 
tot mîine, fdn.di$tii. Pirtiile lor vor

Deși vremea s-a încălzit și a în
muiat zăpada care a acoperit pif
tiile, mîine — prin concursul inau
gurai — se dă startul în sezonul 
național de schi, sezon bogat și cu 
obiective care pentru cei mai buni 
stau sub semnul Jocurilor Olimpice 
de iarnă.

Concursul, care va cuprinde un 
slalom special și» cursa de fond, 
va oferi prilejul să-i vedem prin
tre porți pe cei trei ..alpini" din 
lotul olimpic de abia întorși de la 
primele confruntări internaționale 
și pe cei care — rămași acasă — 
voi' să arate că nu au stat nici ei 
degeaba. Pîrtia de pe Clăbucetul 
Taurului permite montarea unui

(seniori) șimăsura doar 10 km
S km (senioare, juniori și junioare). 
Suficient pentru a vedea în ce mă
sură antrenamentele mai intense 
din această toamnă au dat roade 
și cum se va încheia duelul dintre 
consacrați și tînăra generație de la 
care așteptăm redresarea valorică 
a schiului nostru de fond. Ar fi 
fost — desigur — Interesantă și 
confruntarea fondiștilor cu biatlo- 
niștii, dar ultimii vor rămîne în 
Poiana Brașov pentru a pregăti 
triunghiularul internațional care 
începe marți. Oricum, concursul de 
pe Poliștoaca promite să fie deose
bit de interesant. Dar , iată cum 
arată programul de mfine al con-

fondiștilor
cursului inaugural ăl sezonului de 
schi de la Predeal:

ORA 8 : Prezentarea concurenti- 
lor, înscrierile și tragerile la sorți 
(cabana Clăbucet-Sosire) ;

ORA 9,30: Start în cursele de 
fond 10 km (seniori) și 5 km (se
nioare, juniori și junioare) ;

ORA 9,30 : Start în prima manșă 
a cursei de slalom special;

ORA 12 : Festivitatea de deschi
dere a sezonului și distribuirea pre
miilor (în fața cabanei ClăbuCet- 
Sosire),

Menționăm că au dreptul să par
ticipe la acest concurs doar schiorii 
invitați de F.R.S.B.

TRANCĂ

eialitate va desprinde 
tele necesare, astfel ca 
nu se mai repete.

Mihai

REPREZENTATIVA

ÎNTREPRINDE UN TURNEU DE MAI VULPE
MULTE JOCURI IN

Selecționata de ______ _______
țării noastre va întreprinde în ulti
mele zile ale acestui an și în cele 
dintîi ale anului viitor un turneu de 
mai multe jocuri în Franța și Elve
ția. Hocheiștii români vor evolua la
27 decembrie la St- Gervaise, apoi pe
28 decembrie Ia Chamonix, stațiune 
alpină în care vor juca și pe ziua de 
30 decembrie. După aceea, în zilele 
de 1 și 2 ianuarie sportivii români 
vor întîlni Ia Zug și la Davos repre
zentativa Elveției. în acest scop, ju
cătorii noștri vor părăsi Capitala du
minică 26 decembrie, urmînd să facă 
deplasarea, printre alții Dumitraș, 
Crișan, Varga, Ionită, frații Sgîncă, 
Tureanu, Calamar, G- Szabo, Ștefanov, 
Pană, Huțanu, Bașa si Fodorca.

★
Disputînd și al doilea joc, din ca

drul turneului pe care l-a întreprins 
în țara noastră, tot la Galați, selec
ționata Bulgariei a fost învinsă, de 
această dată, de divizionara A din 
localitate Dunărea cu scorul de 2—1, 
la capătul unui meci dinamic, foarte 
echilibrat și cu multe și frumoase 
faze de hochei. '

FRANȚA Șl ELVEȚIA
hochei pe gheață a

o&,*:
LA FUNDATA VIITORII CAMPIONI SE PREGĂTESC..'?

Cu toate fluctuațiile vremii, ză
pada s-a păstrat în ultima lună 
în Bucegî, la Postăvaru, ia Pre
deal și la Fundata. în aceste 
condiții, schiorii au fost mal har
nici șî și-au intensificat pregăti
rile pentru a obține rezultate su
perioare anului treCut. Evident 
concursul de deschidere va con
firma rezultatele.

îmbucurător este însă faptul că 
interesul pentru practicarea schi
ului a crescut în 
fn rîndul copiilor, 
tui fapt, C.J.E.F.S. 
lăudabila inițiativă 
pa mai activ de „pepinierele' 
schi din zonele cu tradiții, 
tre protagonistele centrelor 
copii înscrilndu-se, alături 
Sirnea, Rîșnov, Predealul și 
muna Fundata.^

CRISTIANII
a celei mal vechi tn- 
alpîn, cursa ARL-

• A 37-a edi(ie 
treceri a schiului __
Berg — KANDAHAR, nu s-a putut în
cheia anul acesta la datele stabilite. 
Cauza a constitult-o lipsa zăpezii pe pîr
tia de coborîre de la Sestriere (Italia), 
pirtle socotită periculoasă de delegatul 
F.I.S. care a decis anularea cursei. De
cizia a stîrnit multe discuții, coborîrea 
de la Sestriere contînd șl în Cupa mon
dială (printre cele 7 din care 5 pot aduce 
puncte eoncurenților). Decizia a rămas 
însă definitivă și pentru desemnarea a- 
devăratuluj ciștigător al cursei Arlberg- 
Kandahar (la combinata alpină) va tre
bui să așteptăm cursa de coborire de 
la Kitzbuhel (Austria) de la 15 ianuarie, 
care a fost aleasă să înlocuiască coborî- 
tea anulată de la Sestriere.

• La primul lest olimpic al fondiștilor 
finlandezi disputat pe 10 km, Eero 
Mfintyrănta. care a reluat — după o În
trerupere de trei ânl — pregătirile pen
tru J.O. s-a clasat pe locul 7. Intre el și 
primul clasat, Juha Mieto. a fost însă o 
diferență doar de 43 secunde, ceea ce 
dovedește pe de o parte că Mântyranta 
îșl regăsește forma, pe de alta că dife
rențele de valoare între cei mai buni

ultimul timp 
Potrivii aces- 
Bnașov a luat 
de a se ocu 

i" de 
prin

de 
de

co-

iondiști finlandezi este foarte mică, 
nînd probleme dificile selecționerilor.

• In primele zile ale anului viitor, lo
tul nostru olimpic alpin va participa la 
concursul de la Kranjska Gora (Iugosla
via). întrecerea contează pentru „Cupa 
Europei" și cuprinde două probe : sla
lom și slalom uriaș.

• După triunghiularul de săptâmina 
viitoare, lotul nostru olimpic de biatlon 
va lua parte la 7—9 Ianuarie la un con
curs international în Polonia, concurs 
pare va constitui o ultimă verificare 
înaintea plecării la J.O. de la Sapporo.

• Echipa secundă de blatton a țării 
noastre va participa între 14 și 16 ianua
rie la un concurs în R.D. Germană.

• Calendarul internațional al F.R.S.B. 
cuprinde în acest sezon trei concursuri 
internaționale pentru schiorii alpini care 
se vor disputa la noi în țarfi : „Cupa 
Politehnica’ (Poiana Brașov, S—6 februa
rie). „Cupa Poiana" (Poiana Brașov. 26— 
27 februarie) șl „Cupa Bucegl" (Sinaia, 
8—9 aprilie).

A DOUA DIN ZECE...
(Urmare din pag. 1)

aflu primele noutăți 
zece zile pe care le 
în mijlocul munților, 
și al entuziastului

ra posibilitate de a mă descurca 
rămîn vocile care se aud, undeva, 
in stingă. Risc și nimeresc bine în 
clădirea în care se află cantina
— asaltată la această oră matinală
— și comandamentul taberei. Aici 
aveam să 
despre cele 
vor petrece 
al brazilor
farmec tineresc, cei 250 de stu- 
denți veniți din aproape toate cen
trele universitare din țară. Primul 
conlocutor. șeful comisiei cultu
rale Bogdan Ghibu, student în a- 
nul IV a! Facultății de Electrotehni
că din Craiova.

— Marea majoritate a celor 
re ne aflăm ‘aici, sîntem vechi 
noștințe : 
băra de 
cînd am 
am fost
gâzi naționale studențești de mun
că patriotică, pe șantierul Institu
tului Politehnic din București» În
suși directorul faberți, Gh, Chîrtu

în vară — 
la Izvorul 

luat această 
component!

ca- 
cu-
ta-eram în

Mureșului, 
inițiativă — 
primei bri-

este fostul nostru 
brigadă, student în 
cultatea T.C.M. a 
litehnic București.

Firesc, discuția cu Dan Negrea- 
nu, șeful comisiei sport și asis
tent la cadra de educație fizică a 
Universității din Cluj a fost mai 
amănunțită. Am aflat că oboseala 
primului semestru al anului de 
studii nu a frînt plăcerea studen
ților de a face mișcare și sport: 
că direcțiunea Casei de 
din Predeal a pus la dispoziția 
taberei mese de șah și de tenis, 
ori că. în sfîrșit. mulți dintre com
ponent ii taberei au venit aici cu 
schiuri și echipament trecînd 
chiar de pe acum la „amenajarea" 
unor pîrtiî de dimensiuni reduse. 
Așadar, spiritul studențesc de ini
țiativă, operativitatea șj spontanei
tatea specifică tinereții nu se dez
mint nici de astă dată. De fapt, 
aveam să primesc imediat o con
firmare, căci pe ușa comandamen
tului au apărut două fete:

— Am dori să facem, împreună 
cu mtfi mulți colegi, excursie 1» 
cabana Piham,

comandant de 
anul IV la fa- 
Institutului Po-

cultură

Nu era de loc greu, căci In pro- 
gramul zilnic al taberei sînt pre
văzute două excursii, la Diham și 
la Trei Brazi.

Excursiile pe munte — 
spune — sînt extrem de 
Dar ce să mai vorbim, 
jumătate de oră plecăm, 
col mai bine ar fi să„.

Invitația era prea tentantă. Trei 
ore prilej excelent de a cunoaște 
studențește, fără protocol, pe ciți- 
va dintre inimoșii excursioniști i 
Maree] Apostolache — București, 
Cornelia Dincă — Craiova, Mircea 
Mihailide — lași, Nicoleta Mogoș 
— București. O excursie, plăcută 
și, bineînțeles, utilă, trei ore care 
trec atît de repede. Așa că. fără 
să ne dăm seama a venit vremea 
întoarcerii. în clădirea clubului 
acordurile de exercițiu ale orches
trei „Micron" din Timișoara se fac 
auzite. Și pentru că nimeni nu 
poate concepe o tabără studențeas
că fără muzică ușoară, peste cî- 
teva ore va începe la Pîrîu] Rece 
prima seară de dans.

Și astfel se va sfîrși, petrecută, 
din plia, s doua din cele zece zile.

Pentru pregătirea centrului de 
schi de la Fundata, Școala spor
tivă Brașovia ți clubul Dinamo 
Brașov, au asigurat în acest sezon 
o mai largă bază materială și an
trenori calificați.

O dată cu începerea anului 
școlar, a început ți pregătirea pe 
uscat a copiilor, Iar din luna no
iembrie se lucrează pe zăpadă, 
astfel că elevii prof. Iosif Oltea
na și Ion Dinicu promit să păs
treze locul fruntaș în schiul de 
fond, cucerit în ediția trecută a 
campionatelor naționale.

Gh. Bădescu, Moise Gtrbacea, 
Georgeta Pitea, Gh. Pelin, Ion 
Stoian, Maria Nila, Mimi Gtrba
cea și Aron Oncioiu sînt cîțiva 
dintre cei care s-au remarcat în 
această muncă de pregătire și 
care vor să calce pe urmele îna
intașilor lor. Marcela Leampă, 
Elena Bașa, Ion Țeposu, Gh. 
Cercel și alții care în ultimii ani 
au pășit de la centrul din Fun
data în rîndurile performerilor.

Consider c& vigoarea șî serio
zitatea pregătirii sportivilor va 
da roadele scontate. Mugurii pe
pinierei de la Fundata vor înflori 
peste ani în loturile naționale 
de schi ca și pînă acum. Dar, 
pentru a folosi din plin iarna 
(câre la Fundata se așterne cu 
două luni mai devreme decît în! 
alte localități și se prelungește v 
cu o lună) ar fi necesar să se 
construiască o cabană și să se 
amenajeze pîrtiî diversificate, 
care ar crea condiții schiorilor 
să-șî perfecționeze timpuriu mă
iestria sportivă, prin prelungirea 
activității pe zăpadă. De aseme
nea, ar fi necesare construirea 
unor baze sportive pentru ano
timpul cald și cred că s-ar pu
tea încerca confecționarea unei 
pîrtii de material plastic. Acestea 
ar fi utile atît tinerilor cît și 
schiorilor consacrați pentru a 
atinge cotele schiului internați»-

mi se 
agreate, 
peste o 
așa că.

prof, ION DUICU

OFERIȚI CADOURI CELOR DRAGI*
ÎNAINTE DE A VĂ DECIDE CE SĂ CUMPĂRAȚI, VIZITAȚI NE-PARAT
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PREFERINȚELE EXPRIMATE DE CEI 16 ANTRENORI Al

Golul victoriei, înscris de DOBRIN (în imagine, căzut lingă poartă) in partida cu Cehoslovacia, gol ce-a des 
i DEMBROVSCHI urmărește minaea 

Foto l V. BAGEAC
chis României drumul spre fierturile de finală ale campionatului european 
pină in plasă.

Se cunosc echipele calificate tn 
sferturile de finală ale campiona
tului european : ROMANIA, UN 
CARIA. ANGLIA, U.R.S.S., BEL
GIA. ITALIA. IUGOSLAVIA și 
R.F. A GERMANIEI. La 12 ianuarie 
— odată cu tragerea la sorți vom 
cunoaște și perechile „sferturilor" 
Fină atunci, pînă in ziua „șansei 
și neșansei", tot mai multe discu
ții Fel și fel de opinii, fel și fel 
de preferințe. Am investigat pă
rerile celor 16 antrenori din di
vizia A cu privire la viitorul 
adversar al echipei noastre națio
nale in sferturile de finală ale 
campionatului european. Răspun
surile de mai jos, exprimate franc, 
și argumentate, nu mai au, cre
dem. nevoie de comentarii supli
mentare.

NICOLAE DUMITRESCU (U.T.A.): 
„Belgia I E un adversar la jo
cul căruia ne adaptăm mai ușor. 
Sau Anglia. Da, Anglia! Jocurile 
de piuă acum, mai bine zis re
zultatele (1—1 la 
București, 0—1 la 
dau speranțe."

CONSTANTIN 
(S.C. BACAU)!
este etchipa cu 

noastră s-ar 
bine. Mă gîndesc că jocul tehnic, 
sportiv, al belgienilor ne convine".

ȘTEFAN ONISIE (,,U“ CLUJ) : 
„Ungaria! Pentru simplul motiv, 
că ne putem califica la ora ac
tuală în două jocuri în fața Un
gariei. Ambiția, mobilizarea băie
ților noștri împotriva tradiției 
defavorabile reprezintă argumen
tele mele. Și, în primul rînd, 
avem o echipă națională bună, în

Londra, 0—0 la 
Guadalajara) îmi

RĂDULESCU 
,Belgia j Cred că 

care naționala 
acomoda cel mai

Joi după-amiază, fostul jucător 
Octavian Popescu a semnat con
tractul de antrenor cu echipa Du
nărea Giurgiu. Noul conducător

sevreme ce formația maghiară 
află în reconstrucție".

FLORIN HALAGIAN (F.C. 
ARGEȘ) „Pentru calificare, doresc 
echipa Belgiei! Jocul acestei echi
pe este lipsit de angajament fizic 
total".

NICOLAE PROCA (STEAGUL 
ROȘU) : „R. F. a Germaniei! Am 
impresia că putem elimina în 
două jocuri această puternică 
formație. In primul rînd, sînt 
convins că elevilor lui Schdn nu 
le convine jocul nostru cu multe 
pase. Și apoi, R. F. a Germaniei 
este o fechioă cu carte de vizită 
impresionantă. Lucru] acesta aju
tă la mobilizarea adversarului. O 
victorie în fața unei astfel de 
echipe îți ridică deodată cota, 
pe cînd o înfrîngere în fața lui 
Beckenbauer, Miiller et comp, 
nu ar știrbi cu nimic prestigiul 
naționalei noastre. De aceea, aș 
dori să cădem cu R. F. a Ger
maniei în sferturile de finală!“

VALENTIN STĂNESCU (STEA
UA) 1 „Belgia! Echipă tehnică, 
joacă, fair, jocul nostru se pretea
ză la stilul acesteia. Ne putem 
Califica în fața belgienilorI"

DUMITRU NICOLAE—NICU-
ȘOR (DINAMO) : „R. F. a Ger
maniei ! Nu se acomodează cu jo
cul nostru, joc de pase, în carenoî 
ne ferim' de angajamentul fizic, 
total, care le convine vest-germa- 
nilor Și cred că ultimele rezultate 
ale noastre-îi pun pe-gînduri, iar 
atunci cînd ai o teamă cit de 
mică, jocul nu-ți prea iese".

BAZIL ------------
„țt. F. a

MARIAN (RAPID) : 
.. w Germaniei , Iugoslavia
sau Belgia. Pentru că i 1) ne-am 
obișnuit cu jocul echipelor vest

tehnic, împreună cu N. Nemțescu, 
va începe pregătirile la formația 
giurgiuveană de la 1 ianuarie 1972.

TR, BARBALATA, cOresp.

germane; 2) cunoaștem stilul fot
baliștilor iugoslavi, 3) Belgia re
prezintă o forță mai mică în fot
balul european".

TIBERIU BONE (A.S.A. TG. 
MUREȘ): „Echipa R. F. a Ger
maniei știe să se impună în com
petițiile oficiale... Anglia e to
tuși fosta campioană mondială și 
joacă foarte tare... Așa că aș vrea 
să 
îmi 
ușit 
lor 
nic, 
nu ne convine".

EUGEN IORDACHE (JIUL) :

nimerim ctf Belgia. Din cite 
amintesc, întotdeauna am re- 
lucruri bune în fața echipe- 
belgiene. Ele joacă mai teh- 
fără angajamentul fizic care

DIVIZIEI A
„Anglia I Dacă am avea un ad
versar cu o valoare mai mică, 
jocul ar putea fi privit mai ușor, 
exis tind pericolul să ne compor
tăm sub nivelul capacității 
noastre. Anglia, însă, e un 
verser cu faimă, pe care îl 
noaștem și care ne

CONSTANTIN 
(UNIVERSITATEA 
„R. F. a Germaniei I 
vizită foarte bună și 
mobilizează. Consider Că actuala 
echipă a R. F. a Germaniei poa
te fi eliminată în două 
Pentru că, din cîte cunosc 
nu îi convine jocul nostru".

VINTILA MARDĂRESCU (PO
LITEHNICA IAȘI) : „Anglia sau 
R.F. a Germaniei. Sînt echipe pc 
care .le cunoaștem, suficient de 
bine, echipe care nu se prezintă la 
ora actuală la plafonul maxim ăl 
personalităților lor. Oricare din 
aceste echipe ar reprezenta pentru 
noi un imbold în pregătire".

ROBERT (—-----
„în fața echipei U.R.S.S. 
ne-am putea califica. Pentru 
ne avantajează mai muit 
echipei sovietice decît al i 
ialte formații calificate în 
turilfe de finală".

ILIE OANA (PETROLUL) ; „Iu
goslavia ! Există o tradiție favo
rabilă nouă și jucătorii noștri se 
mobilizează mai bine în parti
dele cu naționala iugoslavă.

Jocul iugoslavilor ne convine, 
Rezultatele din ultimul timp cred 
că reprezintă argumentul cel 
mai bun".

ȘTEFAN COIDUM (CRÎȘUL) : 
...U.R.S.S.! Ne putem descurca in 
fața jocului echipei sovietice mai 
bine decît în fața altor echipe";

DR. CONSTANTIN RADULES
CU (C.F.R. CLUJ) : „Iugoslavia ! 
Pentru Că: 1) avem un avantaj 
psihologic, tradiția ultimelor 
(ocuri, 2) Echipei iugoslave nu îi 
convine jocul nostru".

...Acestea sînt preferințele 
trenorilor. Să vedem, ce ne 
oferi sorții, la 12 ianuarie I

ad- 
eu- 

va mobiliza". 
cf.rnăianu 

CRAIOVA : 
Are o carte de 
acest lucru ne

manșe, 
eu,

COSMOC (FARUL) : 
. cred că 

i că 
Jocul 

celor- 
sfer-

an- 
vor

Anchetă realizată de :
Mircea M. IONESCU

NIMENI N-A UITAT DE BALONUL ROTUND
De miercuri, toată lumea fotba

lului autohton poate spune că se 
află în vacanță. Știm, perioada de 
relache a început pentru marea ma
joritate în seara de 12 decembrie. 
Dar au fo«t și restanțele, așa incit 
abia de înfeflcuri putem spune că...

...Actorii dreptunghiului verde 
s-au răspindit peste tot. La mun
te și la mare (da, și la mare, pen
tru că Farul a rămas acasă, în 
nostalgia litoralului însingurat), la 
tratament sau la odihnă, cu sau 
fără familii, cu sau fără program 
de distracție. Peste tot, cu vin tu! 
de ordine este relaxarea, după 
toamna aceasta fierbinte. ...Dâr, 

inevitabil, fotbalul a rămas pesta 
tot subiect central de discuție. Ce 
a fost și ce Va fi Să fie?... Inevi
tabilă, deci, și această scurtă Cro
nică de vacanță.

U.T.A. — FĂRĂ DOMIDE ȘI 
VIDAC ! Echipa se află pentru re
facere și odihnă la Băile Felix. 
Zece zile va sta aici. N-au făcui 
deplasarea Domide și Vidac. Ambii 
ău fost lăsați la Arad. Primul, pen
tru operație de polipi. Al doilea, 
pentru un riguros control medical. 
După reîntoarcerea de la Băile Fe
lix, textiliștii îș! vor petrece va
canta în mijlocul familiilor, pînă 
la 9 ianuarie. O vacanță plină, cu 
zîmbetul pe buze, cum îi stă bine 
unui lider.

PÎRCÂLAB, VOINEA, POPA." 
DATCU ȘI IVAN JOACA MIINE 
DIMINEAȚA ÎN... SALA DINAMO! 
Cei cinci jucători binecunoscut 
care în prezent activează la echipe 
de peste hotare, au venit acasă pe 
timpul vacanței de iarnă. Fotbalul, 
însă, nu poate fi uitat nici măcar 
in vacanță, așa că miine, de 
la ora 12, va fi im meci 
„de mare atracție și ambiție", 
cum ne spunea joi cornel Popa. în 
două reprize a 30 de minute, Di
namo va întîlni o Selecționată a 
foștilor săi jucători care activează 
peste hotare, selecționată întărită 
cu Voinea, Frățilă, Ene II și cei trei

frați Nunwelller (Ion, Lică șl Ra
du). Miine, deci. Dumitrâche va fi 
adversarul lui Nunweiller III, iar 
irezistibila extremă a lui Nîmes 
(„Garrincha al Carpaților"), Pîrcă- 
iab, se va „duela" cu Deleanu. Voi
nea și Fr&țilă vor încerca 
Vină golgeterii zilei... Cine 
că fotbalul și-a încheiat stagiu
nea?! Miine. la Dinamo, va fi, cre
dem, un veritabil spectacol !

să de- 
spunea

VACANTA A ÎNCEPUT, VA
CANȚA S-A SFÎRȘIT ! Pentru 
Steaua, sezonul viitor a început... 
ieri, ieri dimineață, cînd Valentin 
Stănescu și-a adunat băieții pe 
„Ghencea". Steaua are de susținut 
în martie importantul examen al 
sferturilor de finală din „Cupa cu
pelor", Steaua va pleca în primele 
zile ale lunii ianuarie în turneul 
marocano-brazilian, așa tncît e 
foarte normal ca echipa care a in
trat în vacanță la 13 decembrie să 
fie prima formație care și-a început 
pregătirile. spunea Valentin

•••

Stănescu Ieri, vor fi pregătiri foar
te serioase...

IN ULTIMA ZI DE VACANȚA, 
joi, Viorel Năstase, âtaoantui echi
pei Steaua, s-a căsătorit cu Lucia 
Păun, cumnata lui Neagu, atacan
tul echipei Rapid. Jucători al e- 
chipelor Steaua și Rapid, prezenti 
la Consiliul popular al sectorului 
6, unde a avut loc momentul so
lemn, au urat tinerei familii Năs
tase fericire, ani mulți și succese 
in viață, urări la care ne asociem 
și noi, acum. Și, de ce nu, un cuplu 
Neagu-Năstase în 
nală ?...

echipa națio-

★
vacanță a sur- 
din subiectele

„PASE IN DOI" CU LĂURENȚIU MUNTEANU

ÎNCĂ NU AM DEPUS
TINE SĂ NE CONVINGĂ ANTRENORUL CEFERIȘTILOR CLUJENI

Intîlnîre pe cît de scontată pe 
atît de plăcută într-una din pau
zele consfătuirii antrenorilor cu 
Lăurențiu Munteanu, conducăto
rul tehnic al ceferiștilor clujeni, 
veche cunoștință și In același

înaintaș sută la sută, pe 
șl vedeam, la un moment 
fără a-i supraestima valoarea, 
rîndurile candldaților la un 
cou în „națională". Și care,

, .. ........................ ... curînd, greșit sfătuit, s-a pripiți;
timp una dintre cele mai recente după părerea mea, în opțiunea 
“ ,psxiț.ru. un transfer căre, departe

ele a-i fi stimulat ascensiunea, l-a 
făcut să piardă treptat calitatea sa 
cea
Asta nu înseamnă, totuși, dispa
riția 
Dimpotrivă.
mai reveni, vă asigur, pe 
actualității din 
vizionar..

— Spune-mi, 
vreun tip de

— Da. Un...

care-l 
dat, 

in 
I ri
de

;v yw

apariții la cîrma unei,, formații 
divizionare A. ....... ...

— Necăjit, desigur, de situația 
precară a echipei, la sfîrșitul pri
mei părți a campionatului ?

—- Fără îndoială. Dar asta nu 
constituie o decepție, sau in cel 
mai rău caz, nu constituie ultima 
și cea mai mare decepție din ac
tivitatea mea de antrenor.

— Dacă nu sînt prea indiscret, 
al putea-o numi pe cea din urmă ?

— Da. Ea se numește, astăzi, 
Tamaș. jucătorul care cu puțin 
timp în urmă, pe vremea cînd 
eram încă antrenor la Metalur
gistul Cuglr, a însemnat una din
tre marile mele satisfacții. Un

mai de preț, eficacitatea.

acestui jucător talentat. 
„Cazul Tamoț" va 

rolul 
primul eșalon di-

Lăurențiu, at
antrenor preferat 7 
Lăurențiu Muntoa- 

nu cu mai multă Îndrăzneală, cu 
mai multă încredere în forțele 
proprii. Un Lăurențiu Munteanu- 
fără compromisuri și fără senti
mentalisme.

ARMELE-
mal 

noastră 
să-ți

Scurta cronică de 
prin® numai cîteva 
ultimelor zile. Dar mai sînt atîtea. 
Rapid și Steagul roșu abia âu în
ceput zilele fără fotbal..;

Mircea BATRINU

Marele strateg al UT.A.-ei, FLAVIUS DOMIDE, cunoaște bucuriile va
canței. Iată-l jucînd flipere...

— Revenind la preocupări 
aproape de activitatea 
competițională, ce speri 
aducă noul sezon fotbalistic 7

— Mal tnlli revirimentul C.P.R- 
ului care, sînt convins, se va 
produce în retur. Apoi, confir
marea valorii unuia dintre tine
rii mei jucători, Vișan, tn căra 
mi-am pus mari speranțe și că
ruia ii întrevăd im viitor strălu
cit, cu condiția ca el însuși să 
fie acela care să se supună, fără 
rezerve, legilor aspre de făurire 
a înaltei performanțe.

Ne așteaptă, știu bine acest 
lucru, o vacanță plină de griji J» 
o perioadă de lucru tn care va 
trebui să muncim, fără odihna, ca 
să putem realiza miine ceea ce 
mat sperăm încă astăzi. Pentru 
că trebuie să știi un lucru: înci 
nu am depus armele și nici nu 
le vom depune pînă după ultima 
etapă a acestui neabișnutt de 
greu campionat.

Mihai IONESCU

La Constanfa, in februarie

TURNEU DE FOTBAL ÎN SALA SPORTURILOR
Clubul Farul va organiza, între 

3 și 9 februarie 1972, un turneu de 
fotbal în Sala Sporturilor din Con
stanta. La această competiție au 
fost invitate echipele F. C. Argeș, 
Petrolul Ploiești și Portul Constan
ta, Fiecare participantă (bineînțe
les și Farul) va înscrie Cite 3 e- 
chipe a 5 jucători, care vor fi re

partizați în două serii. Un meci va 
avea două reprize a cîte 20 de mi
nute.

In „aceeași „perioadă, „organizatorii 
intenționează să programeze și par
tide în aer liber, între diviziona
rele A prezente la turneu, a sală 
$i formații din Constanța și Tul- 
cea, care activează în divizia C.

DE LA BORDEAUX LA BEZIERS...
Niciodată pînă acum, de la acel 

39—0 din 1957 sl pînă La ultimul nos
tru meci cu Franța. — si nici într-o 
asemenea măsură — înfrângerea echi
pei noastre reprezentative n-a ex

SIMBATA

NATAȚIE: Bazinul „23 
August", de la ora 17,30 : 
București — Sofia (juniori).

SCRIMA : Sala Floreasca 
II, de la ora 8,30 : campiona
tele republicane rezervate ju
niorilor mari.

DUMINICA
BASCHET: Sala Flo

reasca, ora 11: România — 
R. P. Chineză (feminin): sala 
Giulești, de la ora 10 : Stea
ua — I.C.H.F. (m. A), Rapid 
— Mureșul Tg. Mureș (m. 
A) ; sala Dinamo, de la ora 
9 : Voința — Universitatea 
Cluj (m. A), Dinamo — Po
litehnica Galați (m. A).

FOTBAL : Sala Dinamo, 
ora 12 : meci amical de mini- 
fotbal între Dinamo și o se
lecționată alcătuită Sin jucă
tori români care activează 
peste hotar®.

NATAȚIE: Bazinul „23
August", de la ora 11,30: 
București — Sofia (juniori).

SCRIMA: Sala Floreasca 
II. de la ora 8,30 : campio
natele republicane rezervate 
iuniorilor mari.

VOLEI: Sala Floreasca II, 
ora 9,30: meciul Internațio
nal masculin dintre Steaua 
București și reprezentativa 
R P. Chineză

primat atît de direct »1 total lipsu
rile generale ale rugbyului din țară, 
dar și cele particulare ale echipei 
„fanion".

Selecționată eronat, ți dintr-o masă 
din ce în ce mai restrînsă si mal 
săracă în adevărate valori, slab 
pregătită, chiar pe plan fizic, 
șt neorientată tactic pe prin
cipiile majore ale rugbyului ade
vărat, echipa noastră reprezentativă 
a capotat Ea a scos astfel la iveală, 
prin propriile ei lipsuri, înseși defi
ciențele. aceleași ale întregului nostru 
rugby.

Intr-adevăr, selecția s-a făcut în 
ultimii 3—î ani. dintr-un număr re- 
strîns de valori rugbystice. Echipele 
din prima divizie foloseau loturi din 
ce In ce mai uzate, iar divizia B, 
care ar fi putut deveni, cu mijloacele 
existente, o pepinieră de tineret a 
rămas o nefolositoare „sită fără 
găuri” prin care nu s-a cernut nimic, 
ci în care s-a vînturat fără rost, 
în mîini ți sub priviri neexigente, o 
categorie de duzină. La rîndul lor 
juniorii, chiar valoroși, acolo unde 
existau sau unde erau bine si serios 
îndrumați, găseau — cu unele excep
ții — calea aceasta spre perfecționa
re blocată, atît în divizia A cit si în 
B. Ca să nu mai vorbim de făptui că 
In afară de bucureșteni, aproape nici 
un jucător din țară n-a cunoscut fo- 
lositoanea și extrem de necesara peri
oadă a junioratului. Desfășurat format 
și lipsit aproape total de instruire ri 
de jocuri. cafripionatUI de juniori s-a 
disputat întotdeauna numai la Bucu
rești și în finala de la București. Și 
același proces s-a petrecut, firește, 
și Ia loturile reprezentative de ju
niori.

O altă categorie de lipsuri se re

feră la slaba pregătire din ultima 
vreme a rugbyștilor în Iotul national 
și Ia duburi. Echipe ca Steaua. Dina
mo. Grivița Roșia. Universitatea Ti
mișoara, Politehnica Iași, din prima 
divizie (nici nu mai vorbim de grosul 
echipelor din divizia B), au prezentat 
în jocurile lor structuri tactice dintre 
cele mai schematice, rutinarde, rudi
mentare și sărăcăcioase în elemente 
complexe și valoroase, adeseori chiar 
lipsite de fondul elementar de pre
gătire fizică. Marile adevăruri rugbys- 
tice au fost părăsite căci puneau în 
realizarea lor probleme complicate și 
dificile de instruire ce ar fi impus un 
număr mare de antrenamente, intensi
tăți ridicate de efort fizic și intelec
tual din partea jucătorilor, dar mal 
ales din cea a antrenorilor, gîndire 
superieferă și cunoștințe deosebite- 
S-a alunecat treptat pe calea anti jo
cului obstructionist si primitiv, ceea 
ce a dus iarăși la sărăcirea gîndirii 
și execuției. Jucători valoroși inițial, 
ca Rășcanu. Stlciu, Atanasiu, Durban, 
Florescu. Dărăban, Iftimie, Serbau 
etc. n-au progresat aproape de loc, 
netiind solicitați către un joc cu pro
bleme superioare de orientare și 
mișcare individuală și colectivă- An
trenorii n-au fost nici ei împinși sau 
atrași către aceasta, n-au fost organic 
zați într-un sistem de instruire ba
zat pe principiile jocului modern, 
eficace și spectaculos. Răsturnările 
recente din clasamentul diviziei A 
sînt concludente în acest sens, ele 
realizîndu-se mai mult pe scădere 
decît pe creștere de valoare, așa cum 
s-a văzut si din ultimul meti cu 
Franța. Căci spre surpriza multora, 
vom afirma că echipa Franței n-a 
prestat de data aceasta un joc „stră
lucitor". ci destul de schematic, dar

care din păcate a găsit viuvi o sla
bă și dezorganizată rezistență și a- 
proape nici o inițiativă,

în sfîrșit, o a treia categorie de 
greșeli ce a operat de asemenea — 
deopotrivă șl hotărîtor — atît asupra 
evoluției echipei reprezentative cît 
Și a masei rugbystice românești este 
cea aparținînd activului salariat și 
voluntar al federației. S-a evitat sti*- 
iul de muncă consultativ și ca ur
mare s-a ajuns firesc Ia o poziție 
isolationists, de cerc închis, la un 
spirit de grub, nefolositor și neefi
cient. rupt de viața rugbystică ade
vărată si de nevoile ei. Legătura cu 
terenul fertil al provinciei a scăzut, 
colegiul de antrenori și-a limitat me
reu cadrele și sfera de activitate la 
echipa națională, în timp ce membrii 
biroului federal s-au rezumat Ia șe
dințe ocazionale. Și așa, âvînd „grijă” 
numai de echipa națională, s-a ajuns 
la ceea ce afirmam la început: 
o mediocrizare a întregului fond 
rugbystic și ca atare al reprezentati
vei însăși.

Nici o Înfrîngere. oricît de mare, 
nu poate distruge un sport căre are, 
care stăpînește, resursele reâle âle 
propriei sale renașteri. Ci dimpotri
vă. chiar, aceasta mai ales în condi
țiile generale ale mișcării noastre 
sportive si ale celei rugbystice în 
special- Iar rugbyul nostru — a do
vedit-o în atîtea rînduri. și o dove
dește și acum — nosedă adinei rădă
cini în terenul fertil al entuziasmu
lui. devotamentului și priceperii, ca
pabile să-1 readucă din nou pe po
zițiile lui respectabile. Așa a fost si 
după marea înfrîngere de Ia 
Bordeaux. Așa va fi și acum I

D. MANOILEANU

Mircea Rohoiu singurul junior care 
a realizat tn cadrul recentelor cam
pionate un record național de se

niori.
Foto: T. MACARSCHI

BUCUREȘTI-SOFIA 
LA JUNIORI

Astăzi și miine va avea loc in bazi
nul „23 August" din Capitală Inttlnirea 
amicală dintre selSCțienăteife de juniori 
ale orașelor București și Sofia la înot. 
In program figurează toate probele c- 
limpice, exceplînd cursele de 800 m li
ber (f) șl 1500 m liber (b). Primele probe 
se vor desfășura astăzi, de la ora 17.30.

DE LUNI, „CUPA SPERANȚELOR" 
LA CLUJ

Incepînd de luni 27 decembrie, timp 
de trei rile, piscina de 50 m din Cluj 
va găzdui întrecerile tradiționalei com
petiții republicane rezervată copiilor 
(toate ecie 4 categorii de virată), dotată 
cu „Cupa speranțelor3. Printre favoritele 
întrecerilor se află Școala sportivă Reși
ța. Școala sportivă nr. î din București șl 
Petrolul Ploiești, care deplasează cele 
maj puternice selecționate.

BANI 'AUTOTURISME Șl EXCURSII LA TRADIȚIONALA TRAGERE SPECIALĂ LOTO

A REVELIONULUI DIN 1 IANUARIE 1972

La tradiționala tragere specială Loto a Revelionului de Slmbătă 1 Ianuarie 1912, 
putieți clșttga In număr NELIMITAT : numeroase cîștiguri în bani de valoare varia
bilă și fixă, autoturisme DACIA 1 SoO, DACIA 1100, SKODA S 100, excursii ta Jocurile 
Olimpice de vară MVNCHEN W2, excursii iii tl’ALIA și TURCIA. Excursiile în ITA
LIA se vor efectua cu avionul, iar durata va ti de cea. 8 zile, excursiile în TURCIA 
eu autocarul — durata cCa. 7 zile.

Pentru stabilirea numerelor ciștigătoare se vor efectua 5 extrageri însumînd 
36 de numere. Se Vor atribui Să categorii de Cîștiguri.

Participarea se va face cu următoarele’ taxe : 2 iei, 5 lei și 15 lei varianta, 
variantele de 15 lei dîndii-vă dreptul Să participați la toate extragerile cu șanse mari 
de eiștig.

Procurați-vă din vreme biletele.
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 24 DECEMBRIE 1971
Fond genera) de cîștiguri 1045 999 Iei.
Extragerea I : 75 30 74 25 19 37 38 32 60
Fond de cSștiguri : 499 755 lei.
Extragerea a Il-a : 29 82 24 39 3 32 2«
Fond de ciștiguri : 546 244 iei.
Plata câștigurilor pentru această tragere se va face astfel : în Capitală de lă 3 

ianuăti* URi dină lă ij^biuărie 1952 în iară dă lă 4 laftuâfiă 1W2 tină ia 7 februar!» 
1912.

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPnuii

MINI-FOTBAL
Miercuri a început la Galați, în 

sala I.C.O.R., un turneu de mini- 
fotbal rezervat echipelor de copii. 
I.a întrecere participă opt forma
ții t Politehnica Iași (cu două 
echipe), Sport Club Bacău, Rul
mentul Bîrlad, Ajax Galați, Săgeata 
Galați, Pescărușul Constanța și re
prezentativa orașului Piatra Neamț.

LA GALAȚI
In prima zi a întrecerilor s-au 

înregistrat următoarele rezultate i 
Politehnica Iași II—Săgeata Ga
lați 5—0, S.C. Bacău—Pescărușul 
Constanța 2—0, Politehnica Iași 
I—Rulmentul Bîrlad 3—1, Ajax 
Galați—Reprezentativa orașului
Piatra Neamț 5—].

N. SBURLAN—coresp.

au Început să se rărească
La naționalele juniorilor au Fost probe cu un singur concurent!

Cu patru ani tn urmă, cam în aceeași 
perioadă de timp, se închelau întrecerile 
din cadrul „Cupe! speranțelor" (tradițio
nală competiție republicană a celor mal 
buni copil) in bazinul Floreasca. La ca
pătul uneș pasionante dispute între ti
nerii sportivi reșlțent șl cd dinamoviști, 
primii obțineau un frumos succes, dato
rită, în special, evoluției celor doi șefi 
de promoție, Eugen Aimer și Mircea 
Hohoiu. Și astăzi, după un interval de 
patru sezoane pline, situația a rămas 
neschimbată. Mal în glumă, mal în se
rios. unul dintre antrenorii noștri cu 
părul cărunt ne mărturisea, privind în
trecerile naționale ale juniorilor mari, 
cei care peste citeva zile vor atinge 
vârsta senloratulul, că dacă Aimer și 
Moliolu ar fi avut pe lingă ci șl un bra- 
sist de Valoare, ar fi dus la ei acasă 
absolut toate titlurile individuale !

Valoarea $1 ambiția înotătorilor reși- 
țenl am sublihiat-o in nenumărate rin- 
duti, și nu ne rătnine decît să adresăm 
sincere felicitări prof. Ioan Schuster 
pentru seriozitatea și conștiinciozitatea 
eu care de mă! bine de lo ani muncește 
pentru a crește continuu pe cei cîțiva 
taientațl înotători ai Reșiței.

Un caz asemănător — referlndu-ne de 
această dată la probele feminine — ni 
i-a oferit. Anca Groza, care de la primul 
Său an de juniorat nu mal are o adver
sară pe măsura ei (ca și cel doi cam
pioni reșifeni) în întreaga țară, tn cele 4 
zile de concurs, dinamovista a înotat. 
2 400 de metri, cîștlgind toate cele 8 probe 
în care a luat startul, cu o uimitoare 
ușurință.

Și îată-ne revenind la o mai veche 
constatare : Invariabil, aproape toate 
concursurile noastre cu caracter repu-

BUCUREȘTENII ÎNVINGĂTORI 
IN „CUPA JUDEȚELOR" LA SĂRITURI

Tradiționalul concurs de sărituri de la 
trambulină in apă „Cupa județelor" s-a 
desfășurat la Orâdea și s-a bucurat de 
un frumos succes. Reprezentanții oraȘe- 
!0r București. Sibiu, Oradea și Ciuj au

Cînd nu se cunoaște 
regulamentul

Un epilog neașteptat a avut filiala șta
fetei de 4x100 m liber a juniorilor mici, 
desfășurată miercuri seara, la bazinul 
*23 August". în cadrul Campionatelor 
naționale. La capătul unei frumoase dis
pute CU înotătorii de la ȘC. Sp. 2, Sprin
terii reprCzentînd C.S.M, Cluj au ajuns 
primii lă sosire. NecubosClfid însă regu
lamentul. unul din componențli cvarte
tului Cîștigător a sărit pur șl simplu in 
apă imbtățișifidu-și coechipierul. care 
adusese Victoria ecliipei sale. Dai* cum 
regulamentul întrecerilor — pentru ă tiu 
deranja sosirea celorlalți înotători din 
culoarele Învecinate — interzice catego
ric un asemenea gest, ștafeta clujeană a 
fost descalificată, titțui fiind atribuit ur- 
matwei dâsaie. ”

oferit spectacole atractive, deși favoriții 
și-au impus cu autoritate superioritatea. 
Remarcabil faptul că întrecerile au pri
lejuit săritorilor fruntași etalare» exer- 
cițiilOr noi, eh coeficienți ridicați, pe 
care le-au executat eu destul de inuită 
siguranță, nlaj cu seamă dacă ținem 
searrtă de timpul sCuft cart s-ă scurs 
de lă însușirea lor.

Clasamente. MASCULIN, seniori : 1. I. 
Ganea (Sibiu) 471,38 p. 2. I. ilieș (Bucu
rești) 418.25 p, 3. Fr. LasZio (Cluj) 381.90 
p; juniori : 1. G. Fablch (Sibiu) 397,75 p. 
2. Dora Nedelcu (București) 388,75 p, 3. 
T. LaszlO (Cluj) 387.90 p; copii : 1. V. Ne
delcu (București) 355,85 p 2. Fr. Kiss 
(BihOr) 305,80 p, 3. I. Lomneșan (Sibiul 
236.10 p; FEMININ, senioare : 1. Sbrana 
Prelipceanu (Bihor) 367,90 p. 2. Ana 
SzăsZ (Sibiu) 276.65 p, 3. Mihaela Atana- 
siti (Sibiu) 273,40 p; junioare : 1. Ecate- 
rinâ Dufnitrlu (București) 341.70 p. 2. 
Beatrice Roix (Bihot; 289,20 p, 3. Dorina 
Popescu (Sibiu) 232,20 p; fetițe î 1. An
gela PopescU (Sibiu) 297.83 p, 2. Alexan
dra Hociuta (Sibiu) 252 p. 3. Mihaela 
Andrei (București) 226,20 p.'

Clasament final pe echipe : 1. BUCU
REȘTI 2004,35 p. 2. Sibiu 1963,65 p. 3. Bi
hor 1877.65 P. 4. Cluj 976,65 p.

PAUL LCJRINCZ -CorfiSD.

blican au același protagoniști, singurel® 
momente interesante rămtntnd lupta a- 
cestora cu acele cronometrelor pentru 
fiecare corectură în tabelele de recor
duri. Firește. în asemenea condiții, luind 
startul permanent fără a avea adversari 
de valoare, șl posibilitățile de creștere 
ale campionilor noștri, de atingere a per
formanțelor de nivel 'mondial sint mai 
reduse. Dar nu acesta este singurul as
pect negativ al ultimei competiții găz
duită de bazinul „23 August".

Penuria din înotul românesc nu pri
vește numai latura calitativă, ci și pe 
aceea de ordin cantitativ. Pentru prima 
oară într-o asemenea competiție am 
asistat la cîteva probe (in special cele 
feminine) in care pe lista particlpanților 
nu am Inttlnit deciț UNUL sau DOI con
curent!. Situațiile au fost uneori de-a 
dreptul penibile, șl dacă organizatorii ar 
fi hotărît să nu atribuie nici un titlu de 
campion în aceste probe nu am f; fost 
eltuși de puțin surprinși Dar așa ceva 
nu s-a întîmplat...

Cercetând cu atenție fișele de concurs, 
punîndu-le alături de cele ale întreceri
lor din timpul verii am constatat lipsa 
mai multor nume (cele mai multe con
sacrate) ale unor tineri taientați cu evi
dente posibilități de progres Și cu toăt.e 
acestea, la apelul din ședința tehnică 
dinaintea competiției nu a fost anunțată 
NICI O ABSENȚA NEMOTIVATA sau 
MOTIVATA...

Explicația furnizată Intr-o serie de dis
cuții cu antrenorii prezenți in Capitală 
se referă la faptul că mai mulți înotă
tori tineri (exact la vîrstele — 14—15 afli) 
în care ei ar fi putut realiza un salt 
calitativ, au renunțat la activitate. Cau
zele acestor abandonuri sînt multiple șt 
ele vor face obiectul unui comentariu 
viftor. Cert este că ftndurile înotătorilor 
noștri au scăzut văzînd cu ochii in ul
timele lunj și situația pe care am înre- 
Sistrat-o Ja naționalele juniorilor ar tre
bui să constituie un serios semnai do 
alarmă pentru federația de specialitate.

Adrian VASILIU

PRINTRE CULOARE.,-
• Federația iugoslavă de polo a invitat 

pe arbitrul C. Mărculescu pentru a con
duce partidele unul turneu internațional 
ce- sO va desfășura între 27 și 29 decem
brie la Belgrad.
• Trei înotătoare olandeze au reușit 

recent, la Utrecht, să parcurgă 100 m 
liber în mai puțin de 60 de secunde ■ 
Enith Brlgitha 59,7, Ancke Rijnders și 
Hansje Bunschoten 59,9.
• O plăcută surpriză la naționalele 

juniorilor : evoluția tânărului Kalman 
Szerzâ (15 ani), jucător de polo în echi
pa de juniori a clubului Dinamo, care 
la primul său concurs oficial a parcurs 
distanța de 100 m liber în 60,1.
• Federația de specialitate din Bul

garia a selecționat un număr de 7 spor
tivi pentru Întrecerile J.O do ia MOn- 
chen. Printre aceștia se afiă Hrișcă Pei- 
ceva, Janet Slavceva, Angliei Caakarov si Vă»il Dnbr»v.„-

psxi%25c8%259b.ru


PLANUL DE DEZVOLTARE A MIȘC AR II SPORTIVE
structarilor sportivi — cu 58 la sută, 
a arbitrilor — cu 41 la sută, a me
dicilor sportivi -- cu 40 la sută.

In sfîrșit. Planul de dezvoltare 
abordează plenar, de pe pozi
ții militante, activitatea de edu

cație și propagandă, socotind-o ca o 
SARCINĂ PERMANENTĂ de cea mai 
mare Însemnătate. Mișcarea sportivă 
se socotește angajată direct în. am
pla -operă de reconstrucție spirituală, 
preconizată de partid, de secretarul 
său general, 
CEAUȘESCU, 
neutilîzate 
muncii politico-ideologice. 
rire 
liste

I
vi re 
1971 
1972. 
secției 
C.N.E.F.S., _ _______ ....
lizării calendarului Sportiv interna
țional pe anul ‘ _1.
calendar sportiv international pe anul 
1972,

Pe marginea 
zentate au luat cuvîntul tovarășii : 
Teodor Opriră, președintele C-J.E.F.S 
Galați. Ladisiatt Szocs. secretar ge
neral al Federației române de po
pice, Constantin Chirițâ, scriitor, 
membru al C.N.E.F.S.. <ir> Ion Dra
gan, directorul Centrului de medi
cină sportivă, Octavian Tuhaî, șeful

(Urmare din pag. 1)

nătătească munca și în domeniul e- 
ducației fizice a maselor, obiectiv 
principal al organizației noastre.

In acest scop, este necesară inten
sificarea acțiunii de popularizare a 
■sportului In rîhdurile cetățenilor, 
formarea unei opinii de masă în fa
voarea practicării exercițiului fizic 
cotidian, ca un regim de viață și 
nu numai în cadrul organizat al com
petiției.

In scopul dezvoltării- și consoli
dării performantei sportive. Pla
nul cuprinde o serie de preve
deri importante. Ele se orientează, 

în general, pe două căi principale :
• întărirea actualelor unîtăti exis

tente sub raport tehnico-materiai și 
de cadra specializate ;

• înființarea unor unități noi. a- 
rolo unde există condiții pentru des
fășurarea unei activități sportive de 
performanță.

Se va acorda atenție creșterii nu
mărului de școli sportive (de la 41 
la . 52). al liceelor cu program de e- 
ducație fizică (de la 25 la 47) al sec
țiilor afiliate (de la 9 250 la 11 076). 
Ne propunem ca la finele anului 
să dispunem de circa 300 000 
sportivi legitimați, cu 80 la sută 
multi decît în 1970. Pentru a fi ... 
tisfăcute necesitățile lor de instruire, 
se prevede o creștere corespiuu.ătoa
re a cadrelor de specialiști : antre
nori salaxiați — cu 34 la sută, a in-

tovarășul NICOLAE 
deține mari resurse 

pentru Îmbunătățirea 
de 

a unei înaite conștiințe 
în rîndul maselor.
n continuare, tovarășul 
Olteanu, secretar al C.N.E.F.S-, 
a prezentat raportul cu 

La execuția bugetară pe 
și proiectul de buget pe 
iar tovarășul Ion Păun.

relații internaționale 
o informare asupra

fău- 
socia-

Miron

pri- 
anul 
anul 
șeful 

a 
rea-

1971 și proiectul de

1975 
de 

mai 
sa-

documentelor p re

Oficiului sport al UCECOM, Dumitru 
Cimpeanu, președintele C.J.E.F.S- Bi
hor. Marin Birjega, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S., Eugen Căbulcă, preșe
dintele C.J-E.F.S. Suceava. Ion Nae, 
vicepreședinte al C.N.E.F.S. Bucu
rești. Alexe Nicu, directorul Centru
lui de Cercetări științifice In dome
niul educației fizice si sportului, 
Danie] Chirilă, președintele C.J.E.F.S. 
Alba. Ion Păun, șeful secției rela
ții internaționale a C.N.E.F.S., Ma
ximilian Pândele, președintei le clu
bului sportiv Steaua, Gheorghe An- 
dreescu, președintele asociației spor
tive din comuna Vadul Moldovei, 
județul Suceava, Teodor Conțin, 
președintele asociației sportive a 
Combinatului de confecții și trico
tate București Nicolae Mureșan, pre
ședintele C-J.E-F.S. Cluj, Teodor Con- 
stantinescu, președintele C.JE.F.S. 
Prahova.

Vorbitorii ’s-au referit pe larg la 
materialele expuse, au făcut propu
neri interesante pentru îmbunătăți
rea lor. au arătat proiectele pe care 
șl le propun pentru viitor, expri- 
mîndu-și hotărîrea de a munci cu 
toată pasiunea pentru progresul ne
contenit al sportului

★
Plenara a adootat 

Planul de dezvoltare 
educație fizică si sport pe nerioada 
1971—1975. a acrobat execuția buge
tari pe anul 1971 și bugetul pe anul 
1972, calendarul sportiv internațional 
pe ano] 1972.

românesc.

in unanimitate 
a activității do

DACA OLIMPIADA DE VARĂ AR IN CEPE AZI
(Urmare din pag l)

de calibru olimpic nici prin prea 
multe oompetiții de mare amploare. 
Perioada de tatonări și consolidări, 
în căutarea potențialului uman op
tim și a celor mai bune formule 
tehnice și tactice, anii .de concen
trare asupra obiectivului final al 
intîlmrllor din arena olimpică nu 
favorizează totdeauna : rezultatele 
înalte. Obținerea acestora este de 
obicei amînată pînă la reuniunea 
cvadrienalâ olimpică. Cu toate aces
tea. firește, nimeni nu poate face 
.abstracție do faptul că în 1971 s-au 
desfășurat unele campionate mon
diale sau europene și au avut loc 
alte importante competiții interna
ționale.

Cu scuza inevitabilei relativități, 
menționată mai sus, ce arată bilan
țul anului ce se încheie în privința . 
sportivilor români candidați, olim
piei ? Treclnd In revistă performan
țele lor șl confruntînclu-le cu cele 
ale sportivilor din lumea întreagă, 
reiese că există certe posibilități ca 
sportul românesc să-și mențină lo
curile de prestigiu In arena olim
pică. Vom fi însă imediat obligați a 
adăuga că aceste posibilități sînt In 
directă și indisolubilă dependență de 
rîvna în pregătire a sportivilor în
șiși . și de 'sîrguința profesională' (a- 
desea excelentă) a antrenorilor lor.

Dinamica evoluției <jin acest an ti 
prezintă pe handbatiști drept aspi
ranți la un loc pe podium- După 
ansamblul rezultatelor, întîietatea o 
au deocamdată jucătorii iugoslavi, 
dar nu trebuie uitate : perioada di-. 
ti cită de formare a unei, echipe ro
mânești remaniate si întineri to.
precum și cunoscuta ei capacitate 
de concentrare în momentele de vîrf 
(adică exact cînd este necesar). în 
ordinea sporturilor de echipă, ar fi 
de menționat revenirea In primul 
eșalon (locul 4—5 în . lume) a fbr-

mafiei de polo pe apă și a celei de 
volei masculin (care mai are de tre
cut hopul nu prea greu al califică
rii). precum șj probabilitatea intră
rii în turneul olimpic a echipei de 
fotbal (care trebuie să cîștige la o 
diferență de două goluri meciul re
tur cu formația surprinzătoare a 
Danemarcei)-

Sporturile individuale sînt nu nu
mai tipic olimpice, dar ele dau far; 
mec și putere de atracție celor două 
săptămini de competiție. Si nu vom 
uita nici faptul, deloc neglijabil, că ele 
oferă marele sortiment de medalii 
olimpice. Ponderea lor în zestrea de 
puncte este deci importantă.

La atletism, valoarea globală a 
unei formații are o semnificație re
lativă. Faptul că Romania atletică 
ocupă în 1971 locul (aproximativ) 13 
în lume spune mult mai puțin decît 
prezența a nouă atleți români în 
bilanțul mondial al primilor zece pe 
fiecare probă în parte. Această evi
dentă reflectă posibilități de bună 
clasare. în cîteva probe care au în
ceput să devină specialități româ
nești (disc femei, triplusalt., săritura 
în înălțime).

Dintre sporturile care prin tra
diție oferă, dacă nu certitudini. în 
orice caz nădejdi z îndreptățite, caia-

cui și canoea au poziții consolidate 
(locul 3 In lume In 1971). în aceeași 
categorie se cuvine considerat boxul 
care, în ciuda, unor înfrîngeri în 
Intîlnirile pe echipe, are putința de 
a prezenta la Mfinchen cîteva indi
vidualități cu șanse apreciabile (Po- 
metcu, Dobrescu, Năstac). Luptele 
(la ambele stiluri) s.u de făcut față 
unei concurente extrem de acerbe 
si în continuă creștere (ceea ce ex
plică locul 5—1 ocupat în 1971). dar 
sîntem convinși că voinicii saltele
lor vor fi aproape de podium. Scri
ma și tirul sînt, pe plan mondial, 
într-un ușor regres față de trecut, 
dar și aici asumarea ufiei pregătiri 
mai ascetice și mai temeinice poate 
reda rutinei (care nu lipsește) • stră- , 
lucirea de care e nevoie la momen
tul oportun-

<|Nu am epuizat lista sporturilor 
românești care -candidează la glo
ria olimpică, pentru că aceasta nici 
nu a fost intenția noastră. Turul de 
orizont pe care l-am efectuat a do
rit doar să reamintească aspiranți
lor că de fapt Olimpiada nu începe 
astăzi, dar — în același timp — că 
nu mai sînt decît 8 luni pînă atunci 
și că numai cine seamănă de acum 
va putea culege in august-septem- 
brie viitor !

în campionatele de scrima ale juniorilor mari la proba de sabie

Primul tur al probei de sabie din 
cadrul campionatelor republicane de 
scrimă ale juniorilor mari s-a des
fășurat sub semnul confirmării va
lorilor- Din cei 27 de trăgători pre
zent! Ia startul întrecerii au pășit 
în semifinale cei mai buni 12. în 

. general elemente de valoare apro
piată, fieeâre din ei fiind 
tențial finalist

Instantaneul fotoreporterului nostru DRAGOȘ NEAGU redă tm aspect din 
asaltul (decisiv pentru calificarea In finală) dintre Pop și Creițaru

DOUA ATRACTIVE INTILNIRI
(Urmare din pag. 1)

, Selecția efectuată tn primul tur 
al competiției a scos totuși din cursă 
cîțiva trăgători talentați ca Mustață, 
Lupuțiu, Șuta și Maricaș care nu 
s-au putut situa la un nivel mai bun 
In această conjunctură. Cei rămași 
în întrecere pentru semifinale au 
relevat, prin prezența lor în acest 
episod, forța centrelor de sabrerî dez
voltate la București, Brașov și Cluj, 
singura absență notabilă reprezen- 
tînd-o lașul.

Capitala a avut cinei semlfinaUștl, 
doi dintre ei (Marin și Oancea) ve
nind în postura de capi de serie în 
primul tur, iar ceilalți trei fiind Mo- 
canu. Petrică și Crișu. Cu tot atîția 
trăgători a intrat în semifinale Bra
șovul : Vlad (cap de serie), Creița- 
ru. Duția, Csiki și Iliescu. în fine, 
Clujul era prezent cu doi trăgători : 
Pop și Buș.

Ionel Pop oare avusese o com
portare atlt de bună în „Cupa Spe
ranțelor" și pe care palmaresul său 
îl indica drept mare favorit al pro
bei, nu a reușit să obțină califica
rea în finală, fumizînd astfel marea 
surpriză (de pînă acum) a campio
natelor. Iritat de cîteva inexactități 
de arbitraj, el nu a tras cu lucidita
tea necesară și nu a putut obține 
deeft două victorii în semifinala în 
care primele locuri au fost ocupate 
de Petrică. A. Creițaru (ambii cu 
4v) și Mocanu — 3v. în cealaltă se
mifinală. primele locuri au reve
nit trăgătorilor Marin, Buș (ambii 
cu 4 v) și Csiki — 3 v.

Finala a lăsat, pînă la un moment 
dat. impresia că lupta pentru titlu 
se va dă între bucureșteanul Mocanu 
și brașoveanul Cs’ki. Dar lor li s-a 
alăturat Marin, care după un înce
put mal șters și-a mobilizat cu suc
ces toate resursele reușind să cîștige 
4 din cele 5 asalturi susținute. Tot 
cu 4 asalturi, cîștigate a încheiat fi
nala și Mocanu care, în ultima con
fruntare, dispusese la mare luptă 
(5—4) de Csiki. în aoeastă situație 
s-a recurs la baraj Intre Marin și 
Mocanu, victoria decisivă revenind 
primului.

Clasament final: 1. Cornel Marin 
(Viitorul București — antrenor L- 
Glișcă) 4 v d-b. ț 2- Gh. Mocanu (Vi
itorul Bucureștii 4 v d.b.; 3. Al, 
Csiki (Tractorul Brașov) 3 v; 4. K. 
Buș (C.S.M. Cluj) 2 v; 5- A. Grei- 
țaru (Tractorul Brașov) 2 v ; 6. I. Pe
trică (Șc. sportivă nr. 1 București) 0 v.

PRIMELE J.
Pentru prima oară în Istoria 

lor, Jocurile Olimpice de iarnă 
poposesc în Extremul Orient. Corn 
petițiile vor fi, oare, la fel cu 
cele cu care rie-am obișnuit în 
Europa sau vor purta puternica 
amprentă a atmosferei exotice pe 
care o bănuim ? Iată o întrebare 
la care pentru a răspunde nu
sînt suficiente săracele relatări ale 
cîtorva călători români care 
trecut prin Sapporo, ci sîntem ne 
voiți să apelăm și la descrierile 
turistice.

Imaginați-vă — toți cei 
liarizați 
Austria,
— locul 
coborîre 
tîtudine 
supra . nivelului mării I Nici 
fi de mirare dacă ne uităm 
planiglob șl constatăm că de 
Sapporo se află aproximativ 
aceeași paralelă cu Coasta 
Azur, cu plaja de la Cannes, 
nu chiar cu cea de la Mamaia. 
Clima insulei Hokkaido — porecli
tă Scandinavia Extremului-Orient
— e Înăsprită însă de lipsa line) 
mări calde în apropiere, de ume
zeala aerului, de vînturile rect șl 
uscate ce vin de pe continentul a- 
siatic.

Fără a fi o metropolă. Sapporo 
este oricum orașul cel mai ma-e 
căruia i s-a încredințat vreodată 
organizarea Jocurilor Olimpice dc 
iarnă. în ziua festivității de inau
gurare, capitala nordicei Insule 
Hokkaido va număra cu siguranță 
peste un milion de locuitori. Ora
șul e foarte întins,, dar in afara 
centrului comercial rare sînt case
le mai mari de unul, sau două e- 
taje. Materialul de construcție do
minant este lemnul, dar privirea

farnl 
cu peisajele alpine din 
Elveția. Italia sau Franța 
de sosire a curselor d» 
pe schiuri aflat Ir o ai 
de doar 40 de metri

0. DE IARNĂ ÎN EXTREMUL-ORIENT

au

ne

dara

mai frumoasă din lume.Trambulina de la Sapporo, despre care se spune că este cea
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vizitatorului este mai curînd cap
tată de belșugul panourilor de re
clamă, după moda americană.

Surprinzătoare este rîvna și per
severența cu care au fost depistate 
in Jurul acestui oraș locurile de 
desfășurare a competițiilor. Proba 
de coborîre, de care am pomenit, 
se va desfășura în peisajul sălba
tic al muntelui Eniwa, un vulcan 
stins, pe care s-a durat un start 
înfricoșător, multe curbe și o pan
tă ele sosire extrem de abruptă. 
Constructorii au defrișat pădurea

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ
• VIENĂ 24 (Agerpres). — Con

cursul de sărituri cu schiurije ..Tur
neul celor 4 trambuline", care îm
plinește în acest sezon 25 de ani. 
va reuni în stațiunile de sporturi 
de iarnă din Austria si R. F. a 
Germaniei, pe cei mai valoroși 
specialiști ai acestei discipline spor
tive. Federația de schi a U.R.S S. 
a anunțat că va deplasa un lot a- 
vînd în frunte pe Gări Napalkov, 
campion mondial. Iuri Kalinin, 
campion european de juniori. Vla
dimir Pericev și Aleksandr Ivani- 
kov.

• Selecționata olimpică de hochei 
Pe gheață a U.R.S.S., aflată în tur
neu în Țările scandinave, a jucat 
în orașul finlandez Vasaa cu for
mația „Sport'1, pe care a in trecu t-o 
cu scorul de 9—2 (4—1. 3—1, 2—0).

• Selecționata de hochei ne 
.gheață a Cehoslovaciei a plecat în 
S.U.Ă., pentru a lua parte la tur
neul internațional ce va avea loc 
între 27 decembrie și 3 ianuarie, 
în stațiunea de sporturi de iarnă 
Colorado Springs. La acest turneu 
vor mai participa, echipa T.S.K 
Moscova și 2 selecționate ameri
cane. Din lotul cehoslovac fac par 
te, printre alții, cunoscuții interna
ționali Barton. Holik. Dvorak. Kla- 
pac Janak și Adamik.

• Patinatorii de viteză finlandezi, 
și-au început antrenamentele în ve
derea Jocurilor Olimpice de la Sa
pporo. în primul concurs de ve
rificare, desfășurat la Vierumiakl 
(în apropiere de Lahti), selectiomi-

bilii au -arătat, o formă promiță
toare. Astfel, în proba de 500 m 
Linkoveskf a obținut timpul de 
39.7. In cursa de 5 000 m. pe primul 
Ioc s-a clasat Koskinen, cu timpul 
de 7:51,8. La feminin în proba de 
500 m cel mai bun timp 46,3 l-a 
obținut Tullatyyla Vilkas.

f

— aparținind unui parc național
— și s-au folosit de parapete de 
bambus și mesteceni pentru întă- 
riturf. în schimb, schiorii fon- 
diști vor concura la porțiie orașu
lui, așa cum se obișnuite doar în 
țările scandinave. Palatul de ghea
tă de la Makomanai — perla ar- 
hitecților japonezi — se află la 
marginea de sud a orașului, iar 
paradisul schiorilor alpini a fost 
mutat pe muntele Teine, într-un 
peisaj unic. De aici, în zilele seni
ne, privirea poate cuprinde marea 
apropiată și orașul industrial Ota- 
rul, ba chiar muntele Eniwa și un 
vulcan al cărui contur clasic îl 
face să semene cu Fujiyama

Simțul arhitectural al japonezi
lor pentru măsură și proporție îl 
demonstrează marea trambulină 
pentru săriturile cu schiuri. După 
precedentul creat la Innsbruck și 
Grenoble, firește că și de aici pa
norama se deschide asupra orașu
lui. Trambulina, așezată pe axa 
bulevardului Odori, strada princi
pală din Sapparo, este după opl-

mai frumoasăn(a vizitatorilor cea 
din lume.

Cei ce vor 
Ievizor vor 
cîntați de 
pentru că în masa 
japonezi vor descoperi mai 
atmosfera locală. Turul de orizont 
peste lacul Shikotsu, peste natu
ra nedeteriorată, peste marea de 
case a orașului — va domina trans
misiile.

Zăpada, care va fi și ea pre
zență, e de o calitate cu totul ine-> 
dită aici i sărată, uscată și totuși 
jilavă, marmorată la prima apari
ție a soarelui. Ea va pune cele mat 
dificile probleme specialiștilor 
ceruirea schiurilor. La aceasta 
adaugă aerul uscat, camerele în
cinse și permanenta sete, care nu 
vor face tocmai ușoară viața con- 
curenților europeni.

Pînă la inaugurarea Jocurilor O- 
limpice de iarnă de la Sapporo 
mai sînt doar 40 de zile. Lumea 
sporturilor hivernale e în plină 
febră.

urmări 
fi fără 
farmecul peisajului, 

spectatorilor 
greu

jocurile la te- 
îndoială în-

in
se

NACIONAL MONTEVIDEO
Șl-A PASTRAT TITLUL

MONTEVIDEO, 24 (Agerpres). — 
Echipa Nacional Montevideo a cîș
tigat paitru a treia oară consecu
tiv campionatul de fotbal al Uru- 
guayului, învingînd în ultimul meci 
cu scorul de 2—1 formația Danubio. 
Nacional termină astfel pe primul 
loc în clasament cu un avans de 
un punct față de tradiționala sa 
rivală Penarol. Cel® două cluburi 
vor participa anul, viitor la Cupa 
campionilor Americii de Sud. La 
28 decembrie, echipa Nacional va 
întîlni formația Panathinaikos A- 
tena în meci retur pentru finala 
Cupei intercontinentale. Partida se 
va desfășura pe stadionul Cente- 
narîo din Montevideo,

ATLEȚILOR ENGLEZI
Cotidianul sovietic de specialitate 

»e ocupă, într-un articol recent apă
rut, de actuala situație din atletis
mul englez.

„Atletismul este socotit în Anglia, 
„regele sporturilor”. Numai că a- 
ceastă pompoasă denumire are, de 
multă vreme, un înțeles absolut for-

mal. Sportul amator nu se bucură 
în Marea Britanic de o atenție de
osebită. iar atletismul se află într-o 
vizibilă decadență. Dacă fotbalul și 
rugbyul dețin terenurile cu oel mai 
îngrijit gazon din lume, tn schimb, 
atletismul trebuie să se mulțumeas
că de obicei ou stadioane periferice.

ILLUSTRIERTE

CÎND SUPA
ESTE PREA
SARATA...

fiecare vizită a sportivilor din 
țara prietenă a prilejuit întîlniri 
atractive, care au constituit, o rea
lă propagandă pentru baschet. Iată 
de ce, prin această prismă meciul 
România—R. P. Chineză (găzduit, 
mîine la ora 11, de sala Floreasca) 
constituie un interesant punct de 
atracție pentru iubitorii baschetu
lui din Capitală, care vor avea 
prilejul să vizioneze o dispută de
osebit de promițătoare în ceea ce 
pri-vește spectacolul.

în acest sens, elocventă este de
clarația antrenorului HU LI DE: 
„După intîlnirile prietenești susți
nute in Cuba, Chile. Guineea și 
Albania, am venit tn țara dum
neavoastră, unde am fost întimpi- 
păți cu multă căldură. Delegația 
noastră este profund impresionată 
de dragostea'cu care a fost încon
jurată. Noi am venit să învățăm 
dtn aceste întreceri, tn care rezul
tatele contează mai puțin, esenția
lul fiind prietenia care nu se poa
te uita. In cursul vizitei de pini 
acum, mi-am dat seama că bas
chetul s-a dezvoltat mult în Ro
mânia: Jocul cu reprezentativa ță
rii dumneavoastră va fi o întrece
re amicală, din care vom căuta să 
învățăm cit mai mult și care va

prilejui un meci spectaculos, plă
cut pentru public. Aștept cu ne
răbdare partida cu tînăra selecți
onată română, despre care știu 
că este tn plină afirmare."

Semnificativă este și părerea an
trenorului. român SIGISMUND 
FERENCZ! „Indemînarea tn ml- 
nulrea mingii, fantezia și pregăti
rea fizică excelentă au caracterizat 
întotdeauna baschetbalistele din 
R.P. Chineză, ducătoarele românce 
se vor strădui să fie la înălțimea 
valoroaselor lor partenere și slnt 
convins că din această confrunta
re primul cîștigător va fi publicul, 
care va putea urmări un mare 
spectacol sportiv.'

în sfîrșit, nu putem omite in
teresantul palmares al partidelor 
România — R. P. Chineză. Echipa 
țării noastre a cîștigat de patru ori 
(41—33 în 1953 la București, 75— 
66 în 1956 la București, 44—43, și 
46—43 în 1960 la Tg. Mureș) și a 
pierdut de trei ori (31—51 în 1966 
la Marsilia, 70—75 și 65—74 tot în 
1966, la Cluj și Ia București). Deci, 
4—3 pentru România. Coșavera- 
jul, în schimb, este favorabil., oas- 
petelori au înscris 385 de puncte 
și au primit doar 379. Rămîne ca 
partida de mîine să stabilească 
în ce

. ficări 
tîlnire

sens se vor produce modi- 
în această tradițională în- 
prietenească.

. numărul de pe tricou). RO- 
___ ____ . . . . Doina BUga 0,80—19—5), Ileana Gugiu 

(1.74—24—6), Suzana Szahados (4,68—23—7), Doina Iftlmle (1,60—20—8), Clara 
Szabo (4,79—20—9), Ecaterina Savu (1,80—-25—10), Ana Popov (4,82—21—11), Ga
briela Nicola (1,78—24—12), Doina Prăzaru (1,82—19—13). Gabriela Ciocan (1,82 
_24_14), Angela Tita (1.80—21—15): R.P. CHINEZA : Sao Tu Ling (1,80—26—4). 
Bau Svang Mei (1.78—29-5), Tian Wen Hui (1,64—29—6). Ha Si Ling (1.73-29—8), 
LI SI Hoa (1,64—34—9), Zhang Feng Ci (1,78—29—10), LI Ho Zani (1,73—39—12), 
ti Hui Lan (1,73—21—13). Jen Huan Zhen 0,87—25—14), Cui Tun Lan (1.73—26 
-16). Tu Yin Jun (1,84—24—18).

Formații (tn paranteze, Înălțimea, 
MANIA : Eugenia Salcu (1,74—21—4),

vtrsta $1

SARAJEVO SOLICITA ORGANIZAREA MECIULUI SPASSKI-FISCHER
BELGRAD, 24 (Agerpres). — 

După Belgard. orașul Sarajevo este 
a doua localitate iugoslavă, care 
se oferă să organizeze meciul pen
tru titlul mondial de șah dintre 
Boris Spasski (U.R.S.S.) și Robert 
Fischer (S.U.A.).

într-un interviu acordat. postului 
de radio Sarajevo. Boris Spasski, 
actualul campion mondial, a de
clarat că este de acord să susțină 
meciul cu Fischer într-un oraș din 
Iugoslavia

Sub acest titlu, revista „SPORT 
ILLUSTRIERTE”, care apare la 
Mfinchen, publică un comentariu pri
vind concursurile preolimpice desfă
șurate în cursul acestui an în orașul 
gazdă al viitoarei Olimpiade de vară :

„Gospodinele cunosc prea bine fap
tul că o supă bună deschide pofta 
de mîncare. N-ar fi rău — așadar 
— dacă am plasa cîteva excelente 
gospodine In fruntea unor federații 
sportive care au organizat așa nu
mitele „competiții preolimpice”. De 
fapt, supa Ia care am fost, invitați 
de aceste «federații nu deschidea nici 
un -apetit, ci dimpotrivă. 
strîngere de inimă.

Cu un an înainte de 
Munchenul a trăit efectele 
La urma urmelor, n-ar fi 
îngrijorător, deoarece concursurile de 
acest gen au rostul de a descoperi 
insuficientele șl a le înlătura.. Dar 
cantitatea Si caracterul acestor insu
ficiențe pun în mod serios întreba
rea dacă ele vor mai putea fi înlă
turate și dacă nu se vor găsi în a- 
ceOași stare și în ziua -festivității de 
deschidere a J.O.

Participanții la probele de marș șl 
maraton au fost profund nemulțumiți

provoca o 
» ■
Olimpiadă, 
unui eșec, 
fost nimic

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Tinărul halterofil sovietic. Serghel Gra- 
motkln, a stabilit un nou record mon
dial de Juniori Ia categoria mijlocie, 
stilul impins, cu rezultatul de 160,500 kg 
Vechiul record era de 160 Kg.■
Turneul Internațional de handbal mascu
lin de la Semianovic (Polonia), a fost 
cfștigat de formația poloneză Stal Mie- 
lec. tn ultima zl a turneului, echipa Stal 
a Învins cu scorul de 16—13, formația 
Bismut Aue (R.D. Germană).■
La Londra ți Bournemouth s-au disputat 
două intîlnlri Internaționale de box din
tre selecționatele Angliei și R. D. Ger
mane Oaspeții au cîștigat cu 7—3 șl res-

Campionul mondial de box la cat. suner- 
ușoara argentinianul Nicolino Locche. 
șl-a păstrat titlul, tnvlngindu-1 la puncte 
după 15 reprize «pe șalangerui său An
tonio Cervantes (Columbia). Locche este 
in virstă de 32 de ani. Meciul a fost ur
mărit. d9 peste 22 000 de spectatori.

Federația de tenis a U.R.S.S. a alcătuit 
clasamentele celor mal bum jucători pe 
anul acesta. La masculin, primul loc a 
fost atribuit lui Aleksandr Metreveli, ur
mat de Lejus șl Egorov, tn clasamentul 
feminin, primul loc este deținut de OJga 
Mprozova.

mane. Oaspeții au cîștigat cu 7—3 șl 
pectiv 8—2.

La 26 decembrie, la. „Hallen-stadlon" (Un 
Zlirich se va desfășura o mare gală de 
box tn cadrul căreia fostul campion 
mondial la cat. grea, americanul de cu
loare Cassius Clay. îl va îndlni Intr-un 
meci de 12 reprize pe pugilistul 
german Jtirgen Blin. Meciul va 
arbitru de ring pe englezul 
Waltham.

vest- 
avea ca 

Teddv

Cea de-a «-a ediție a campionatului Afri
cii Ia baschet masculin se va desfășura 
ia Dakar, intre 25 ■ decembrie și 1 ianua
rie. La turneu vor lua parte 12 echipe 
reprezentative, urmînd ca crimele două 
clasate sâ participe Ia Jocurile Olimpice 
de Ia Milncben.

au
Un-

In urma unui referendum la care 
participat 60 de ziariști sportivi din 
garia cel mal bun fotbalist maghiar pe 
anul 1971 a fost desemnat Zambo (Ujpest , 
Dozsa) oare joacă pe postul de aripă 
stingă. El a Întrunit 38 de voturi.
■
Campionul mondial de box la cat. mij
locie argentinianul Carlos Monzon îșl 
va pune titlul In Joc la 20 februarie la 
Roma. El 11 va întllnl ne americanul 
Denny Moyer. Această întîlnire este pro
gramată în Italia deoarece după victo
ria realizată in fața lui Benvenuti. ar
gentinianul Monzon se bucură de mare 
popularitate în rîndul amatorilor de box 
italieni.

Disputată Ia Jambes, intilnirea 
țională de judo dintre echipele 
și Belgiei a revenit sportivilor 
cu scorul de 7—3. La categoria 
Kazuro (Franța), l-a învins la puncte pe 
Smets.

Interna-
Franțel 

francezi 
grea

Selecționata de fotbal a Perului va în
treprinde în primăvara anului viitor un 
turneu în Europa. Fotbaliștii peruvieul 
urmează să joace mai multe meciuri in 
Portugalia, Spania șl Franța. Echipa 
peruviană este pregătită de antrenorul 
maghiar Lajos Baroti. De asemenea, e- 
chipa Perului va participa în cursul 
lunii iunie la turneul Internațional orga
nizat de federația braziliană.

Federația internațională de călărie a sta
bilit programul concursurilor ecvestre pe 
anul 1972. Cele mai importante reuniuni 
vor avea loc la Nisa (15—23 aprilie). 
Roma (29 aprilie — 7 mai). Lucerna 
(17—23 iunie), Aachen (1—9 iulie). Rotter
dam (12—17 septembrie), Lisabona (39 
septembrie — 8 octombrie) Campiona
tul european pentru Juniori, Se va des
fășura între 11 și 13 august în localita
tea Aridgeeridge. (Anglia).

Tradiționalul cros internațional dc la 
Sao Paulo, care se desfășoară tn noaptea 
de Anul nou pe străzile orașului brazi
lian, va reuni — ca de fiecare dată — o 
serie de vedete ale atletismului mon
dial Printre favorițij actualei ediții se 
numără Frank Shorter (S.U.A.), Vaatai- 
nen (Finlanda). Korlca (Iugoslavia), Pu- 
temans (Belgia). Larson (Suedia), Dlaz 
(Chile), Perez (Costa Rica) etc.

de trasee. Săritorii cu prăjina s-au 
pltns — și fără succes — de proasta 
amenajare a locului de sărit Spor
tivii de peste hotare erau puși în 
imposibilitatea de a se înțelege cu ar
bitrii care vorbeau numai în dia
lectul bavarez- Dacă, pe ici pe colo, 
se'1 mai găsea vreunul vorbind ger
mana clasică, acela nu cunoștea nici 
o altă limbă străină.

Pe traseul maratonului, medicii, 
masorii și Celălalt personal, au tre
buit să alerge ca șl concurențil. din 
cauza defectuoasei organizări a tran
sportului, Reprezentanții presei de 
peste hotare ca și ziariștii germani 
au fost nevoit! să lucreze în con
diții care, oricîtă bunăvoință s-ar 
arăta, numai „olimpice” nu pot fi 
numite.

Lista neajunsurilor ar putea fi 
continuată. Trebuie precizat. însă, 
că aceste ooncursuri preolimpice nu 
s-au desfășurat sub egida organis
mului olimpic din R. F. a Germa
niei, ci în organizarea federațiilor 
sportive, care, în unele , cazuri, nu 
erau organisme naționale, cl numai 
locale. De pildă, președintele fede
rației de box amator a R. F. a Ger
maniei a declarat că băieții lui n-au 
nici un chef să participe la aceste 
concursuri preolimpice. Or. tocmai 
ei boxerii, trebuiau să dea compe
tițiilor sarea și pipenjj necesare unui 
gust plăcut.

în Olimpiadele de după război, 
atleții englezi au cucerit doar șapte 
medalii. Anul cel mai favorabil a 
fost 1964, cînd ei au obținut patru 
medalii. în Mexlo, însă, gloria au
rului l-a atins doar pe Hsmmery, 
învingător pe 400 m garduri.

Forurile oficiale chemate să ve
gheze asupra destinelor atletismu
lui britanio manifestă un dezinteres 
total, astfel «ă a fost nevoie ea iu
bitorii atletismului să înființeze „A- 
sociația atleților", un organism par
ticular. menit să apere interesele 
sportivilor față ds «ondueerea fede
rației.

Sezonul trecut l-a adus pe supu
șii „regelui sporturilor* în mare de
rută i la campionatele europene de 
la Helsinki, repetiție generală îna
intea Olimpiadei, englezii au obți
nut o singură medalie de aur (Jen
nings — Ia 400 m). Ceilalți atleți, 
în frunte «u faimosul Dave Bed
ford, nu au eonfirmat așteptările.

Zilele aeestea, după relatările a- 
genției Associated Press, reprezentan
tul grupării atleților pe lîngă Fe
derația Britanică de atletism (aler
gătorul Walter), a intervenit în mod 
ferm pe lîngă forul conducător, ce- 
rînd eondiții mai bune de pregătire 
pentru atleții britanici în vederea 
partitelpăril lor la Olimpiadă. El 
a dezvăluit eă organele conducătoa
re ale sportului britanio nu dispun 
de un plan de pregătire în vederea 
3. O. și, mai grav, eă echipa de at
letism ee urmează a reprezenta An
glia nu are un antrenor permanent, 
această sarcină de extremă răspun. 
dere fiind îndeplinită de diverse per
soane, Iar uneori de secretarul ge
neral.

Numai că tn lo« de a lua cuveni, 
tele măsuri, eonducerea B A A.B. (Fe
derația britanică de atletism) a gă
sit de euviință că nu este cazul să 
scoată gunoiul din casă, el e mai 
ușor să-î interzică lui Walter de a 
mai face declarații în afara ședin
țelor comitetului executiv. Dar eum 
adevărul biruie pînă la urmă, ziariș
tii sportivi britanici au luat apăra
rea năpăstuitului. încercarea Aso
ciației atleților de a forța B.A.A.B.-ul 
să-și facă datoria a fost pe larg 
popularizată în coloanele presei și a- 
cest fapt a produs o neașteptată în
viorare.

Opinia publieă engleză așteaptă 
schimbări. Măear aoum, în ultimul 
ceas".
------------ k ......

LA ȘCOALA
RĂSPUNDERILOR

Revista. „D.D.R. und Sport” publi
că în ultimul său număr un articol 
consacrat aportului pe care îl pot 
da tinerii în organizarea activității 
sportive. Iată cîteva pasaje esențiale : 
„La Drebkau-Raekow, o localitate 
din regiunea Cottbus, un elev din 
clasa 12-a, în 
fost însărcinat_ ________ ...
lectivul sportiv al școlii- Jiirgen Ur
ban este încă 1 L 
sională din localitate, 
rul școlii și 
gic i-au acordat 
așa cum și el a procedat cu ceilalți 
colegi de clasă, cărora Ie-a dat să

virstă de 18 ani, a 
să conducă tot co-

elev la școala profe- 
dar directo- 

consiliul pedago- 
această încredere

conducă diferite secții ale colectivu
lui sportiv- De ce ?

—în statul nostru, poziția tinere
tului în cadrul societății s-a schim
bat fundamental față 
exista în orinduirile 
denie, în condițiile 
s-a stabilii un raport 
tre vîrstnici și tineri.
crederea pe care directorul acestei 
școli profesionale a acordat-o elevilor 
săi a fost justificată. Tinerii s-au 
apucat de lucru cu mult elan și as
tăzi 48 din cei 78 de elevi ai școlii 
practică regulat sportul în cele trei 
secții ale colectivului.

Noutatea și dificultatea sarcinilor 
încredințate elevilor le-au sporit sim
țul răspunderii și totodată curajul de 
a aborda în viitor sarcini mai com
plicate.

Un exemplu care demonstrează că 
tineretul de astăzi trebuie pregătit 
din timp pentru pozițiile pe care 
le va ocupa mîine în societate".

de cea care 
sociale prece- 
socialismului. 
armonios în- 

Dc altfel. în-
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