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LUCRĂRILE CONGRESULUI U.G.S.R

DEZVOLTAREA ACTIVITAJII SPORTIVE DE MASA

In meciul românia-polonia

ÎNOTĂTORII noștri au realizat
TREI NOI RECORDURI

K* După prima

Km!
A. Șoptereanu se îndreaptă viguros spre victorie în cursa de 
100 m, bras desfășurată aseară , in piscina „23 August".

oaspeții conduc cu 36 — 35
română a fost proba de 100 m 
spate, unde se sconta pe o nouă 
victorie a gazdelor. Dar, 
nezul Dluclk a luat un 
excelent, a întors primul 
m, și nu a mai putut fi 
cu toate eforturile lui

Foto i N. DRAGOȘ

Miercuri, fotbal la Galați:

LOTUL OLIMPIC

SPARTAK PLEVEN

în aria extrem de bogată a problemelor dezbătute la Congresul Uniunii Gene
rale a Sindicatelor, activitatea de educație fizică și sport a ocupat un loc bine defi
nit. Acest fapt este pe deplin justificat de faptul că procesul producției de zi cu zi 
impune oamenilor muncii, membrilor de sindicat, o sănătate nealterată, o condiție 
fizică bună, o stare de spirit optimistă — elemente de viață la păstrarea cărora exer
cițiile fizice și sportul, practicate sistematic și rațional, își pot aduce o contribuție 
substanțială.

Investite oficial cu atribuții și responsabilități directe în acest domeniu, sindi
catele și-au înscris în sfera lor largă de preocupări și activitatea de educație fizică 
și sport din întreprinderi și instituții. Congresul U.G.S.R. a constituit, din acest punct 
de vedere, prilejul unui bilanț al. realizărilor obținute, ca și un nou punct de plecare 
pe calea înfăptuirii 
antrenare a tuturor

sarcinii fundamentale trasate de conducerea partidului, aceea de 
oamenilor muncii în activitatea sportivă.

NECESITATEA UNEI CIT MAI LARGI CUPRINDERI

Exact . 55 de secunde a durat 
prima și cea mai scurtă probă 
a zilei. Dar aplauzele, sublini
ind cel dintâi succes al culori
lor românești obținut de Marian 
Slavic s-au prelungit cîteva 
minute în șir. Masivul P. 
Chmelewski, cu statura sa de 
baschetbalist, a condus pînă la 
50 m, dar campionul României 
a sprintat puternio pe a doua 
lungime, încheind întrecerea 
victorios cu un nou record al 
țârii. 1. M. SLAVIC (R) 55,0 — 
record, (v. r. 55,2, Marian Sla
vic) ; 2. P. Chmelewski (P)
55,9, 3. Z. Oprlțescu (R) 57,5, 4. 
W. Bukowski (P) 58,1 j ROMÂ
NIA 7 p — POLONIA 4 p.

Proba următoare, 100 m del
fin — un scontat dublu succes 
al oaspeților. De subliniat, re
cordul personal al lui Miclăuș._ ----------- 61,3, 2 A

3. I. Mi- 
Rolic (R) 

— POLO-

(II. C. Resler 71,8) ; ROMANIA
25 p — POLONIA 19 p.

Un duș rece pentru echipa

polo- 
start 
la 50 
ajuns 

. Gh. 
Lupu, care s-a văzut nevoit să 
se mulțumească doar cu locul 
secund și un nou record româ
nesc. 1. P. DLUCIK (P) 62,8 — 
record, 2. Gil. Lupu (R) 63,1 — 
record (v. r. 63,3, Gh. Lupu) ; 3. 
W. Zaluski (P) 63,9 ; 4. M. Ho- 
hoiu (R) 64,3; ROMANIA 29 p — 
POLONIA 26 p.

Mult maj omogenă, ștafeta de 
4x100 m liber a oaspeților, cu 
Pacelt (55,0) excelent tn primul 
schimb, a terminat cu un avans 
apreciabil înaintea cvartetului 
român, aducînd echipei 
neze un punct avans în 
general după prima zi. 
lonia 3:44,2, 2. România 
ROMÂNIA 35 p — 
36 p. întrecerile continuă azi, 
de la ora 18.

polo- 
scorul 
1. Po- 
3:47,2.

POLONIA

Adrian VASILIU

In vederea apropiatei 
partide din prelimina
riile J.O. cu echipa Al
baniei, lotul olimpic va 
face miercuri o nouă 
verificare, în compania 
echipei Spartak Pleven, 
clasată în prezent pe 
locul IV în campiona
tul Bulgariei. Meciul se 
va disputa la Galați, 

-chiar pe stadionul ..Du
nărea", care va găzdui 
la 18 aprilie prima 
manșă a întâlnirii cuo- 
limpicii Albaniei.

Antrenorii Valentin 
Stănescu și Cornel Dră- 
gușin au convocat pen
tru luni dimineață la 
București, următorii ju
cători : Constantinescu, 
Ghiță — portari ; Che
ra», Olteanu (F. C. Ar
geș), Vlad, Vigu, Bădin, 
Popovici — (undași ; 
Dincuță, Cojocaru, Dinu, 
(Rapid), Angelescu — 
mijlocași ; Sălceanu, Tă
tarii, Dumitriu II, Gyor- 
fî. Fl. Dumitrescu, Do- 
mide — atacanți.

A OAMENILOR MUNCII IN ACTIVITATEA SPORTIVA

GIMNASTICA A DEBUTAT PROMIȚĂTOR
ÎN NOUL

UTIL

SEZON INTERNAȚIONAL
SCHIMB DE EXPERIENȚĂ

cordul personal al Ir 
1. J. CZAPLICKI (P) 
Chudzinski (P) 61,3, 
< lăuș (H) 61,7, 4. O. 
63.8 ; ROMÂNIA 10 p 
NI A 12 p.

Eugen Aimer și-a 
adversarii din cursa 
cu o uimitoare precizie, 
prima „sută", talentatul 
list reșițean s-a desprins 
pluton accelerînd pentru 
asigura o victorie comoda . 
nou record al țării. Elevul prof, 
i. Schuster confirmă forma ex
celentă din acest sezon : 1. E. 
ALMER (R) 4:17,9 — record
(v r. 4:21,1, Eugen Aimer) ; 2. 
W. Wojtakaitis (P) 4:25,1, 3. M. 
Slavic (R) 4:31,3, 4. A, Wislicki 
(P) 4:32.9; ROMÂNIA 17 p — 
POLONIA 16 p.

O luptă de-a dreptul electri
zantă a oferit celor prezenți în 
piscina „23 August", întrecerea 
brasiștilor pe distanța de 100 m. 
După prima lungime, situația 
era aproximativ egală, Șopte
reanu avind un infim avantaj. 
Pe partea a doua a cursei spor
tivii polonezi au încercat să re
vină în frunte și se părea că 
vor reuși. Dar Șoptereanu, cu 
un admirabil efort, a sosit pri
mul și în imediata sa apropiere 
P. Teodorescu, preferat de ar
bitri pe locul IL' 1. A. ȘOPTE
REANU (R), 70,6, 2. P. Teodo- 
rescu (R) 71,4, 3. J. Klukowskî 
(P) 71,5, 4. C. Smiglak (P) 72,0

dominat 
de 400 m 

După 
crau- 

din 
a-și 

și un

ÎNTRE SPORTIVII ROMANI Șl
Dorința echipelor de gim

nastică ale Uniunii Sovietice 
de a-și încheia vizita în țara 
noastră printr-un concurs a- 
mical (și nu printr-o demon
strație, cum se. stabilise iniți
al), a devansat cu aproape o 
lună startul competițional in
ternațional al cîtorva dintre 
cei mai buni sportivi români,

două ecltâpe constituite ad-lioc 
trebuind să facă față rigorilor 
obișnuite ale confruntărilor 
•interțări. Deși este evident 
că nici la fete și nici la băieți 
oaspeții nu au aliniat cele mai 
bune garnituri de care dispun 
la ora actuală, ei au concurat 
sub titulatura de reprezentati
ve ale U.R.S.S., asumîndu-și

Dan Grecu, cel mai bine clasat din echipa României
Foto i Theo MACARSCHI

Astăzi în Piafa Scinteii

DUBLU START
>> Ora 14,30 a vansații

SOVIETICI

Sintetizînd preocupările și re
zultatele obținute de sindicate, 
in direcția Îmbunătățirii, orga- 

■ riizării activității sportive și. 
turistice de masă, cit și obiecti
vele mai importante asupra că
rora vor trebui să-și. îndrepte 
în viitor eforturile. Raportul 
prezentat la Congres de către 
tovarășul Virgil Trofin, preșe
dintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., sublinia : „Măsurile 
adoptate și acțiunile inițiate au 
contribuit Ia creșterea capacită
ții sindicatelor și a celor peste 
2 000 de asociații și cluburi 
sportive, de cuprindere a oame
nilor muncii și a membrilor lor 
de familie Ia practicarea exer- 
cițiilor fizice, sportului și turis
mului. Sindicatele și asociațiile 
sportive, în colaborare cu orga
nizațiile U.T.C. și cu sprijinul 
consiliilor locale pentru educa
ție fizică și sport, au organizat 
mai multe competiții sportive, 
în domeniul sportului de per
formanță se remarcă o evoluție 
calitativă a rezultatelor obți
nute pe pian intern și interna
țional. în ultimii trei ani au 
fost construite sau amenajate 
peste 700 de complexe sportive 
— terenuri, săli, bazine de înot 
etc. — pe lingă întreprinderi, 
instituții sau pe localități, âlo- 
cîndu-se în acest scop și pen
tru alte activități sportive pes
te 350 de milioane lei din fon
durile sindicatelor.

Realizările obținute In acest 
domeniu reprezintă insă doar un 
început pe calea înfăptuirii sar
cinilor trasate de partid. Nu 
ne putem declara satisfăcuți cu 
rezultatele obținute, îndeosebi 
eu cele privind sportul de 
masă. Răspunzind de organiza
rea activității sportive din în
treprinderi și instituții, sindica
tele trebuie să colaboreze activ 
cu organizațiile Uniunii Tinere
tului Comunist, cu organele lo-

calc ale C.N.E.F.S. pentru atra
gerea maselor de salariați, in 
special a tineretului, la practi
carea sistematică a exercițiilor 
fjzice și turismului, pentru dez
voltarea tot mai largă a spor
tului de masă și îmbunătățirea 
performanțelor sportive. Este 
necesar să se acorde mai mul
tă atenție activităților simple, 
care se pot organiza de către 
fiecare asociație sportivă, prin 
utilizarea bazei 
tă la indemina

ASOCIAȚIA SPORTIVĂ
PENTRU REALIZAREA

materiale afla- 
lor și care cre-

cază totodată premise favora
bile lărgirii caracierului de ma
să al activității sportive. U.T.C., 
sindicatele, asociațiile și clubu
rile sportive din întreprinderi 
și instituții să organizeze cercuri 
peniru turismul de masă, care 
să inițieze excursii re
creative pentru salariați 
la sfîrșit de săplămină, cu spri
jinul organelor Ministerului Tu
rismului, care trebuie să facili
teze în mai mare măsură con
diții materiale mai bune 
turismul de masă.

în vederea asigurării 
girii bazei materiale

pentru

și lăr- 
pentru

'Continuare In pna o

DETERMINANTFACTOR
SPORTULUI DE MASĂ

Astăzi după-amiază, automo- 
biliștii bucureșteni, cărora li se, 
vor alătura echipaje din Bra
șov, Cluj și Sibiu, voi- lua 
startul în a doua competiție a 
sezonului : RALIUL BUCUREȘ
TIULUI. Cele două categorii de 
alergători (in fiecare sînt în
scrise cite 21 de echipaje) vor

pleca la ore diferite din Piața 
Scinteii : începătorii la ora 

14,30, iar avansații Ia ora 18,30. 
Motivul ? Cei ce iși fac uceni
cia competițională vor putea 
parcurge pe lumină proba spe
cială de viteză în coastă de pe 
Mateiaș și serpetinele Giuvalei, 
răminîndu-le parcurgă pe

a
totalizează 438

Cu viu interes au urmărit 
participahțli la Congres — in' 
ședința de ieri — cuvintul to
varășului Anghel Alexe, preșe
dintele Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport.

Subliniind mai iutii faptul 
că exercițiile fizice și sportul, 
practicate sistematic, 
măsură să ridice și să mențină 
capacitatea de muncă, 
gure longevitatea profesională, 
să înlăture efectele negative ale 

sedentarismului, înlesnit de au
tomatizarea și perfecționarea 
mijloacelor tehnice, președintele 
C.N.E.F.S. a spus : „Constatăm 
cu deosebită satisfacție că în- 
tr-un interval de timp relativ 
scurt sindicatele au contribuit 
substanțial la îndeplinirea sar
cinilor trasate de partid pe li
nia dezvoltării educației fizice 
și a sportului. Doresc să sub
liniez buna conlucrare dintre 
Consiliul Național pentru Edu
cație Fizică și Sport și Consiliul 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor, atît pe plan cen
tral, cit și pe plan local, con
lucrare materializată în nume
roase acțiuni comune privind 
sportul de masă, sportul compe-

sînt în

să asi.-

instruirea cadreloriițional sau 
de specialitate. La activitatea 
sportivă de masă cu caracter 
recreativ sau competițional, ini
țiată și organizată de către aso
ciațiile sportive din întreprin
deri sau instituții, au participat 
anul trecut un număr sporit de 
oameni ai muncii și membrii 
lor de familie. Rezultate pozi
tive s-au ob(inut și în sportul 
competițional. Peste 41100 de 
secții pe ramură de sport, apar- 
(inind cluburilor sau asociațiilor 
sportive din întreprinderi și in
stituții Sînt afiliate la federa
țiile de specialitate. Peste 1300 
de echipe din astfel de unități 
participă la competițiile cen
trale și locale. S-au distins 
printre acestea : U.T.A. la fot
bal. Penicilina Iași Ia volei fe
minin. Steagul roșu Brașov și 
Metalul București la lupte ș.a. 
Pe de altă parte, trebuie să 
apreciem in mod deosebit apor
tul sindicatelor ia dezvoltarea 

consolidarea bazei materiale 
mișcării sportive.”

Și 
a

(Oontlnuare tn pa», a l-a)

tașii automobilismului nostru, 
înaintea plecării In raliu.

ar «■
B ol

întuneric doar ultima parte 
traseului care ___ I .
km. Începătorii vor sosi in 
București începind de la ora 
22, pe bd. Banu Manta (in fața 
Consiliului popular al sectoru
lui 8), urmînd ca în continuare 
să efectueze a doua probă de 
departajare : un concurs de în- 
deminare Ia lumina farurilor, 
probă care fără îndoială va 
constitui un spectacol demn de 
urmărit.

La ora 18,30, tot din Piața 
Scinteii, vor pleca în cursă a- 
vansații, din rîndurile cărora 
nu vor lipsi fruntașii automobi
lismului nostru (Puiu Aurel — 
C. Pescaru, Eugen lonescu-Cris- 
iea — P. Vezeanu. Florin Po
pescu — Dan Rădulescu, Marin 
Dumitrescu etc.). Ei vor par
curge în condiții de noapte a- 
proape întreg traseul și toate 
probele speciale, care constau 
din curse de viteză în coastă 
pe serpentinele Matgiașului și 
Giuvalei, sector- care va fi par
curs de trei ori (de două ori 
in sensul Cimpulung — Rișnov 
și o dată în sens invers). Avan
sații. care au de parcurs un 
traseu lung de 803 km, vor sosi 
in București miine Ia ora 7, tot 
pe bd. Banu Manta.

Reamintim că traseul Raliului 
Bucureștiului este următorul : 
Piața Scinteii, Calea Victoriei, 
bd. Gh. Gheorghiu-Dej, bd. E- 
r oi lor, Șos. Cotroceni, bd. Ar
matei Poporului, magistrala 
București — Pitești, Pitești, 
Cimpulung. Rucăr, Bran. Rîș- 
nov (avansații se întorc Ia Pi
tești și revin la Rișnov), Pre
deal, Sinaia. Cîmpina, Moreni, 
Tîrgoviște, București. La recu
noașterile pe care le-au făcut 
concurenții în aceste zile au 
găsit drumurile complet dega
jate de zăpadă, chiar și in 
Curmătura Giuvalei unde șo
seaua urcă la peste 1 200 m. Ci- 
teva sectoare (in special prime
le serpentine de pe Mateiaș) 
sint însă acoperite de nisip și 
praf — din cauza șantierelor 
d« construcții din apropiere.

toate „riscurile" dar acordlnd 
în acest fel tot respectul gaz
delor, care s-au străduit ca vi
zita de o săptămînă a delega
ției de sportivi sovietici să fie 
cît mai plăcută.

După cum am mai subliniat, 
echipa feminină oaspete a dis
pus de o vedetă veritabilă, 
Olga Karasiova, alături de ea 
evoluind cu multă măiestrie 
două speranțe ale gimnasticii 
sovietice, Olga Voroșilina și 
Tatiana Scegalkova. La băieți, 
în schimb, a predominat tine
rețea, campionul absolut de 
juniori al U.R.S.S., Nikolai > 
Andrianov, detașîndu-se în li
der al formației deplasate la 
București. Atît la antrena
mente, cît și în cele două în
tâlniri, s-a evidențiat faptul că 
pregătirea de concurs a oas
peților este mai avansată. 
Mișcarea lor la aparate se do
vedește mai cursivă, mai sigu
ră, mai amplă, mai dinamică. 
Ca de obicei, participarea spe
cialiștilor și gimnaștilor noștri 
la pregătirile și, în final, la 
concursurile gimnaștilor oas
peți s-a. soldat cu acumularea 
unei utile experiențe, la fel 
cum și oaspeții au văzut, atât 
în Orașul Gh. Gheorghiu-Dej 
cît și la București, lucruri in • 
teresante în munca și activi
tatea gimnaștilor români.

Colectivului de antrenori ai 
Liceului cu program de educa
ție fizică i se cuvin numai 
aprecieri pentru că, fără nici 
o pregătire specială, a putut 
să alinieze o formație care nu 
a fost cîtuși de puțin o victi
mă sigură. Deși alcătuită nu 
din cele mai bune eleve ale 
liceului, echipa s-a descurcat 
eu atît mai meritoriu, Cu cît 
la aparate, exercițiile erau în 
perioada de definitivare. Ilea
na Coman, Anca Grigoraș, Eli- 
sabeta Turcu, Ștefania Bacoș 
și Carolina Marin au reușit 
deseori exerciții bune, în cara 
am întrezărit posibilitățile lor 
mult mai mari pentru perioa-

ACTUALITATEA FOTBALISTICĂ
Meciul

ROMÂNIA - FRANȚA,

la 8 aprilie 1972,-

la București
ln cursul zilei de ieri, 

Federația franceză de 
fotbal a anunțat, printr-o 
telegramă, forul nostru 
de specialitate că este de 
acord ca la data de 8 a- 
prilie 1972, la Bucilrești, 
să se dispute meciul din
tre reprezentativele de 
fotbal ale acestor țări.

De asemenea, Federa
ția franceză a propus ca 
partida dintre echipele de 
tineret Franța — Româ
nia să aibă loc la Paris, 
la 7 sau 9 aprilie 1972.

ÎN PERSPECTIVA,
INTERNAȚIONALE CU

DIN U. R. S. S.

In dorința de a stabili tot 
mai multe contacte pe plan in
ternațional, intre Federația ro
mână de fotbal și foruri simi
lare din câteva țări au loc tra
tative pentru perfectarea unor 
jocuri intercluburi, mai ales în 
perioadele de întrerupere a 
campionatelor naționale.

Printr-o telegramă sosită ieri la 
F.R.F.. federația sovietică iși 
dă acordul ca o formație româ
nească să evolueze in U.R.S.S. 
în zilele de 6, 9 si 1? august, 
urmînd ca o echipă sovietică 
să joace în România în luna 
septembrie (probabil în perioa
da 15—23).

Din R.D. Germană, federația

NOI INTILNIRI
ECHIPE DE CLUB
Șl R. D.G

de fotbal propune forului nos
tru de specialitate ca în pe
rioada 17 aprilie — 25 mai să 
se efectueze un schimb de echi
pe. După toate probabilitățile, 
în funcție de programul nostru 
competițional, de perioada de 
întrerupere a campionatului în 
vederea pregătirilor echipei na
ționale, este posibil ca propu
nerea să fie acceptată.

Formațiile ce vor lua parte 
la ’aceste turnee, ca și cele ce 
urmează să susțină jocuri inter
naționale cu echipele ce ne vi
zitează, vor fi stabilite ulte
rior, prin consultarea cluburi
lor noastre.

Juniorii români, surprinși in drum spre ultimul antrenament efectuat la București — 
de către fotoreporterul nostru Drago? NEAGU. (Citiți în pagina a 3-a amănunte din tabăra 

tinerilor noștri fotbaliști înaintea deplasării la Sofia)

/

IF

Ș .v.ș.-y.v.-■

•• .■ ■ : .

(Continuare in pag. a 
la rubrică)

Constantin MACOVEI

Handbaliștii de la Steaua se află în preajma unui important eveniment: finala C.C.E. 
Pentru a se prezenta în formă cît mai bună, ei au susținut in ultimele zile meciuri de 
verificare, în unul dintre acestea avind drept parteneri pe componenții lotului studențesc 
care și el se află îna intea unei dificile confruntări: campionatul mondial universitar 

din Cehoslovacia.
IN FOTOGRAFIE, imagine de la ultimul joc de verificare disputat de sportivii de la Steaua 
IN PAGINA A Il-a Un interesant articol legat de pregătirile steliștilor înaintea con- 

fruntării decisive pentru C.C.E.

CXUC, 26 (prin 
corespondentul
divizionar de

IERI LA HOCHEI
MIERCUREA 

telefon, de la 
nostru).

Campionatul
hochei a continuat azi cu me
ciuri atrăgătoare,
DINAMO — AVINTUL 

GHEORGHIENI 14—6 
(4—1, 6—3, 4—2) 

întâlnire în care hocheiștii 
din Gheorghieni au abordat 
meciul cu multă ambiție. Me
ritul jucătorilor de la Avintul 
constă in faptul că, deși con
duși cu 10—1, au avut o fru
moasă revenire.
AGRONOMIA CLUJ — 
I.P.G.G. 6—4 (1—1, 3—1, 

2—2)
A fost unul din cele mai 

disputate meciuri din acest 
tur de campionat. Clujenii și-au 
asigurat victoria în repriza a 
Il-a.

STEAUA
M. CIUC 11—1 

8—0, 2—0)
Meci foarte disputat 

prima repriză.
Sîmbătă este zi de _____ ,

iar în programul de duminică 
figurează întâlnirea decisivă 
dintre Steaua și Dinamo, des
părțite în clasament doar de un 
punct.

AVINTUL
0-L
doar în
odihnă,

Silviu TOP
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Deși, calendaristic, am tre
cut pragul ghioceilor și al vio
letelor de .primăvară, handba
lul este încă — paradoxal — 
în plin sezon competițional 
de.. iarnă. Cuvîntul, cu rezo
nanțe specifice, legate de ger, 
zăpadă sau flori de gheață pe 
geam pare deplasat, mai ales 
cînd afară totul miroase a pri
măvară, iar_ handbaliștii asu
dă prin săli, antrenîndu-se 
pentru ultimele „reprezentații" 
ale acestui, parcă prea încăr
cat, sezon competițional.

Așa i-am găsit pe jucătorii 
de la Steaua — aflați în preaj
ma unui dificil examen: fi
nala C.C.E. — și pc cei din lo
tul studențeso — și ei în pra
gul unei grele „sesiuni": cam
pionatul mondial universitar 

—- în sala Armatei, întreeîn- 
du-se fntr-un meci de veri
ficare.

Joc serios, fără amabilități 
gratuite. Steaua s-a angajat în 
această partidă cu iluzia că 
are în față pe V.f.L. Gum
mersbach. Iluzie ? O echipă cu 
Penu în poartă și cu Guneș, 
Kicsid, Voinea, Licu. Dan Ma
rin, Panțîru, Bota, Ștef sau 
Cjrlan în teren face cît deți
nătoarea actuală a Cupei cam
pionilor europeni. Dacă nu și 
mai mult. Studenții trăiesc me
ciul cu gîndul la selecționa
tele similare ale Iugoslaviei, 
Cehoslovaciei sau Uniunii So
vietice. Vor fi ele mai pu
ternice decît campioana tării 
noastre, cu Gruia, Gatu, Go-

ran, Birtolom, Dincă, Stock!, 
Coasă și Marinescu 7 Greu de 
crezut...

In schimb, cunoscînd valoa
rea celor două combatante, se 
poate înțelege mai bine că pu
ținii privilegiați care au fost 
martorii tntîlnirii au putut ur
mări un joc extrem de echi
librat și de o intensitate egală 
finalei C.C.E. sau a campiona
tului mondial universitar. Și, 
apropo, de finală, solicităm pe 
banca jucătorilor de schimb 
părerea lui Iosif Iacob, jucă
tor al echipei Steaua și în a- 
nul 1968, .cînd această forma
ție a cîștigat Cupa campioni
lor europeni : el ne spune : 
„Ne-am pregătit serios, pentru 
că dorini să ciștigăm. La 
Dortmund trebuie să jucăm 
foarte rapid în atac, să facem 
să circule balonul cît mai re
pede, să nu ne pripim în fi
nalizare, Numai așa vom ma
cină forța fizică, evident su
perioară, a gazdelor !" De ală
turi de noi, Gh. Gruia, lac de 
transpirație, intervine : „Dacă 
nu se întimplă nimic neobiș
nuit, și cum cunosc probitatea 
arbitrilor suedezi, cred că to
tul va decurge normal, avem 
toate șansele să ciștigăni. 
Ne-am odihnit, ne simțim bine 
și așteptăm încrezători finala".

Ton optimist, deci. Ton pe 
care însă îl retează scurt an
trenorul Cornel Oțelea, ne
mulțumit de modul în care e- 
levii săi se descurcă în apă
rare : „Dacă jucăm așa în a-

părarc, nu văd eu cum putem 
cîștiga. Priviți ce ușor depă
șește Guneș pe extremă.' A- 
tenție, mai multă atenție și 
mobilitate în defensivă. Victo
ria în finală, dacă o vom ob
ține, se va edjfica nu pe atac, 
ci pe apărare !“.

Să recunoaștem — nu pen
tru că este vorba de opinia 
antrenorului și pentru că... el 
are întotdeauna dreptate — că 
așa este. Echipa V.f.L. Gum
mersbach are marele avantaj 
de a evolua pe teren propriu 
și nu încape îndoială că va 
ataca susținut, chiar din pri
mul minut. Așa că principala 
problemă care se pune nu este 
aceea de a intui acum cite 
goluri vor înscrie Gruia sau 
Birtolom, principalii realiza
tori ai echipei, ci de a ști 
cum vor juca ei — și nu nu
mai ei — în apărare. Cine se 
încumetă să răspundă ? Afară, 
în noaptea cu arome de mu
guri gata să-și desfacă coaja, 
Gațu spune zîmbind : „Să spe
răm că duminică 4 aprilie va 
fi la fel de frumos. Atunci ne 
întoarcem de la Dortmund și 
o să vină lume multă la Oto- 
peni să ne primească...".

Călin ANTONESCU

văd eu cum putem

ASOCIAȚIA SPORTIVA, 
PENTRU REALIZAREA

(Urmare din pag 1)

FACTOR DETERMINANT
SPORTULUI DE MASA

NECESITATEA UNEI CÎT MAI LARGI CUPRINDERI 
A OAMENILOR MUNCII ÎN ACTIVITATEA SPORTIVĂ

TREI „TRIUNGHIULARE44

IN DIVIZIA A LA „LIBERE44

La Timișoara 
MASĂ ROTUNDĂ

CU 4 JUDEȚE

In campionatul diviziei A 
de lupte libere, 9 din cele 
18 echipe sînt programate să 
susțină partidele etapei a 
III-a în Capitală.

Astăzi, în sala Dinamo, de 
la ora 16, se vor disputa me
ciurile unui „triunghiular", 
decisiv pentru clarificarea 
primelor locuri în clasamen
tul seriei vest : Dinamo Bucu
rești, Steagul roșu Brașov și 
Progresul București, 
care înaintea etapei 
sînt clasate în această 
Dinamoviștii se pare 
șansa de a-și păstra 
de lideri, deoarece beneficia
ză de avantajul terenului. 
Luptătorii brașoveni nu-1 au 
în formație pe Francisc Am- 
bruș (plecat cu echipa na
țională în Suedia), care le-ar 
fi adus, cu siguranță, puncte 
prețioase în ambele partide.

echipe 
de azi 
ordine.
că au 
poziția

La Progresul, antrenorul Paul 
Vatrici se străduia ieri să-și 
ascundă îngrijorarea 
i-am solicitat părerea 
întîlnirile de azi.

Miine, celelalte 
„triunghiulare" (seria 
Tomistex Constanța — 
lina Iași — Rapid București 
(sala Giulești, de la ora 10) 
și Mureșul Tg. Mureș — 
I.M.U. Medgidia — Steaua, 
(sala Steaua, din Calea Plev- 
nei, tot de la ora 10). Rapid 
poate obține victorii în am
bele confruntări cu toate că 
ocupă doar locul 7 în cla
sament, în timp ce adversa
rele au poziții fruntașe: Nico
lina — locul 3, iar Tomis
tex — 4. Steaua se pare că 
nu va avea dificultăți în due
lurile de mîine, deși va fi lip
sită de 4 titulari (aflați în 
Suedia).

cînd 
despre

două 
est) : 
Nico-

sub 
de 

lin
gă C.J.E.F.S. Timiș, o masă rotun
dă cu tema: „Aplicarea metodei de 
antrenament cu intervale în lec
ția de virf a ciclului săptăminal 
în perioada precompetițională la 
handbal"". Susținerea lecției prac
tice model de antrenament va fi 
efectuată de către conf. unlv. 
loan Kunst-Ghermănescu, antre
nor emerit și secretar al 
C.N.E.F.S.

Manifestația, organizată în cin
stea Semicentenarului Partidului 
și la care vor participa antre
nori și profesori de educație fi
zică din județele Arad. C'araș- 
Severin. Hunedoara și Timiș, se 
va încheia cu un ciclu de filme 
sportive.

Astăzi are loc la Timișoara, 
egida Centrului metodologic 
studii șl documentare de pe

„în ciuda acestui efort mate
rial, demn de toată stima, a 
spus în continuare vorbitorul, 
consider că este necesar să re
flectăm cu responsabilitate la, 
aprecierea profund realistă, ros
tită de tovarășul NICOLAE 
CEAUSESCU cu prilejul plena
rei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român din 
10—11 februarie : «Dar dacă 
ne-am ginții' mai cu seamă Ia 
activitatea politico-educativă și 
la activitatea sportivă de masă 
— care trebuie să cuprindă pe 
toți oamenii muncii, întregul ti
neret — nu ne putem declara 
satisfăcnțl cu rezultatele obți
nute de sindicate.»

După părerea noastră, ne
ajunsul cel mal caracteristic stă 
în faptul că educația fizică și 
sportul n-au reușit peste tot 
să facă parte integrantă din 
preocupările și din activitatea 
sindicatelor. Din această pri
cină. activitatea sportivă de 
masă are un caracter limitat. 
Unele asociații sportive și din 
păcate chiar unele organe sin
dicale manifestă un interes e- 
xagerat pentru o singură echipă 
sau un număr restrins de spor
tivi participant in competiții 
oficiale, neglijind în schimb ac
țiunile consacrate marii mase 
de salariați. Un număr însem
nat de întreprinderi și instituții 
nu dispun nici măcar de o bază 
sportivă simplă, iar in cazul 
altora se desființează cu voie 
sau fără voie chiar și bruma 
de baze și instalații pe care 
le-au avut, călcîndu-se evident 
legea. Spațiile de care dispun 
casele de cultură ale sindicate
lor nu sint întotdeauna valorifi
cate și pentru anumite activități 
sportive potrivite țelurilor aces
tor așezăminte. Se face incă 
prea puțin pentru activitatea 
recreativă în stațiunile balneo
climaterice, acolo unde iși pe
trec concediul atiția oameni ai 
muncii.

Combătind căutarea exclusivă 
a performanței, trebuie să pro
movăm consecvent formele de 
activitate motrieă menite să 
contribuie la menținerea sănătă
ții și la ameliorarea potențialu-

Iui productiv al 
muncii. Gimnastica 
drumeția, jocul de 
inotul. întrecerile 
cadrul unităților de producție și 
o mulțime de alte activități cu 
caracter recreativ — a căror 
organizare necesită doar un 
efort de imaginație — trebuie 
să-și găsească locul în flecare 
întreprindere sau instituție, po
trivit tradiției locale, gustului 
sau preferințelor salariaților. 
Firește că în această direcție 
sarcina principală revine asocia
ției sportive, care nu se poate 
dispensa însă de sprijinul or
ganelor sindicale, pentru a de
veni cu adevărat unitate viabi
lă, cu inițiativă și cu o arie de 
preocupări mult mai largă".

Micro-interviu cu maestrul

oamenilor 
individuală, 
popice sau 

sportive in

MAI MULTE
Numeroase observații, propu

neri și sugestii privind activita
tea sindicatelor pe linia educa
ției fizice și a sportului au 
rezultat și din dezbaterile Co
misiei în domeniul cultural-e- 
ducativ, al sportului și turis
mului. Iată cîteva dintre opi
niile exprimate aici :

Scptimiu Todea, adjunctul 
șefului Secției sport a C.C. al 
U.T.C. : „Consider că organi
zațiile U.T.C., Împreună cu cele 
sportive și sindicale, au datoria 
de a găsi forme cit mai variate, 
atractive, pentru convingerea 
cit mai multor tineri de a par
ticipa la acțiunile de masă și 
turistice. Nu este ușor, desigur, 
insă trebuie ca împreună să 
facem totul pentru dezvoltarea 
sportului de masă, pentru asi
gurarea continuității sale”.

Maria Pătnașcu, președinta 
Comitetului sindicatului învăță- 
mînt Timișoara : „Pentru con
tinua impulsionare a activității 
sportive de masă cred că orga
nizarea unor întreceri pe ramu
ră de producție, pînă Ia nivel 
republican, ar angrena un mare 
număr de salariați. Organele 
C.N.E.F.S. și-au adus o con
tribuție reală la obținerea aces
tor succese, insă mi se pare că 
anumite deficiențe se cuvin 
înlăturate. Se observă o anumită 
neconcordantă între calendarul

emerit Mihai Albu

(Urmare din pag. 1)

sport, turism ți agrement, se 
impune extinderea inițiativelor 
din cadrul unor întreprinderi, 
instituții ți asociații sportive, 
care, prin folosirea fondurilor 
proprii și participarea masei de 
salariați Și a tineretului, au ini
țiat acțiuni de amenajare a ba
zelor sportive pe lingă între
prinderi și cvartale de locuințe, 
construirea unor cabane în ca
drul unor zone turistice șt de 
agrement din apropierea locali
tăților, precum și pentru o mai 
bună și intensă utilizare a te
renurilor șl stadioanelor exis
tente. Este necesar să fie mai 
mult solicitat aportul ministe-

relor, al conducerilor centrale
lor industriale, întreprinderilor 
și instituțiilor, care prin lege 
sint obligate să sprijine din 
punct de vedere material des
fășurarea activității sportive în 
rindul salariaților.

Pentru îmbunătățirea sportu
lui de performanță, sindicatele, 
împreună cu organele Consiliu
lui Național pentru Educație Fi
zică și Sport, să sprijine, cu 
prioritate, acele ramuri de sport 
pentru care există condiții ma
teriale, cadre tehnice și posibi
lități largi ‘ 
elementelor 
perspectiva 
loroase in 
și internaționale'

de selecționare a 
talentate și care au 
unor rezultate va- 
competițiile interne

IN ATENȚIA PESCARILOR SPORTIVI !
O dată cu umplerea lacului Herăstrău, pescarii sportivi sint 

invitați duminică 28 martie, între orele 6—7 dimineața, pe lacul 
Herăstrău, în porțiunea cuprinsă între șoseaua București — 
Ploiești și stăvilarul lacului Băncasa. unde s-a suprapopulat 
zona cu mari cantități de pește.

Accesul pescarilor sportivi este admis, în mod deosebit, 
numai Ia data și orele anunțate.

O vizită scurti. fi plăcută 
făcută la redacția de maestrul 
emerit al sportului Mihai 
Albu, de care am „profitat" 
prompt pentru a-i pune cî
teva întrebări legate de prin
cipalul examen al echipei na
ționale de baschet masculin t

— Ne calificăm pentru Es
sen ? (n.r.: în această locali
tate se va disputa ediția 1971 
a campionatului european).

— Cu siguranță, ne vom 
califica I

— Ce determină această cer
titudine ?

— Valoarea mai slabă a 
principalei adversare, repre
zentativa Ungariei, pe care e-

„VIITORUL44 SPARGE... GHEAȚA!
și alți 
fiecare 
fiecare

Școala sportivă experimenta
lă Viitorul și-a luat sarcina or
ganizării 
aer liber 
țional al 
de aceea 
subliniat . „ . .
va avea loc săptămîna viitoare, 
joi (de la ora 9.30 și 16), vineri 
și simbătă (de la ora 9,30). în 
afara atletilor școlii. Ia între
cerile programate pe stadionul 
Viitorul din parcul ..23 August”,

primului concurs în 
din sezonul competi- 
anului 1971. Tocmai 
evenimentul se cere 

ca atare. Competiția

vor putea lua parte 
sportivi, cite unul din 
secție bucureșteană la 
probă.

Gheața va fi deci 
chiar săptămîna viitoare 1 Pe 
cînd alte concursuri, pe alte 
stadioane (și din fericire Capi
tala are încă multe altele), cu 
alți concurenți ? Să nu uităm 
că de la sfîrșitul săptămînii ce 
vine elevii intră în vacanță. Ar 
putea fi poate un bun prilej 
de a organiza ceva pentru ei. 
Așteptăm !

în altă ordine de idei, se 
impune ca asociațiile S' clubu-

spartă

rile sportive, care dețin haze 
de atletism, să treacă de urgen
ță la amenajarea lor (revizui
rea și completarea materialelor, 
aranjarea pistei și a celorlalte 
amplasamente etc.) astfel ca 
întrecerile din primăvară să se 
poată ' " 
bune 
acum 
tirea ..... . . ...
stă un program de concursuri 
extrem de încărcat, nu numai 
în ceea ce-i privește pe fruntași, 
ci și pe ceilalți atleti din eșa
loanele următoare.

desfășura în cele mai 
condiții. Fiecare zi este 
importantă pentru pregă- 
atieților. in fata cărora

chipa României a Invins-o de 
două ori la cite 20 de puncte 
înaintea „europenelor" din 
1969 (și încă la Budapesta). 
Ultima 
ționata 
turneul 
păcate, 
asemenea a evoluat Ia un ni
vel care îmi îndreptățește op
timismul. Mai presus de a- 
ceste aprecieri, este, însă, în
crederea în coechipierii mei 
care se pregătesc cu toată se
riozitatea 
vor face 
care.

— Cum 
bază ?

— Diaconescu, Albu, Popa, 
Tarău și Novac.

— In ipoteza că vom par
ticipa la Essen, pe ce loc 
crezi că ne vom clasa ?

— Cu Novac perfect valid, 
am convingerea că vom ocupa 
unul din primele patru locuri, 
indiferent de seria in care ne 
vom afla, de eventualele si
tuații nefavorabile ce s-ar ivi 
pe parcurs.

In fața unor declarații atît 
de categorice, nu putem decît 
să ne înclinăm și să urăm 
deplin succes echipei noastre 
naționale, în primul rînd pen
tru turneul de calificare de 
la Katowice unde va avea de 
înfruntat selecționatele Polo-

dată am văzut selec- 
Ungariei în 1970, la 
de la București (din 
din tribună), cind de

și sînt convins că 
totul pentru caiifi-

ta sfirfif de
9 în sala de la „23 August” 

va avea loc astăzi (de la ora 
16,30) și mîine (de la ora 8,30) 
etapa a Il-a a competiției or
ganizate de C.M.E.F.S. Bucu
rești în cinstea Semicentenaru
lui partidului.

• Miine, de la ora 9, în in
cinta stadionului Tineretului,

sâpfâminâ
Consiliul municipal al sindica
telor, prin asociația P.T.T., or
ganizează o competiție de cros 
în cinstea Semicentenarului. 
Pot lua parte alergători din 
cluburile și asociațiile bucures- 
tene, copii, juniori I. IL III si 
seniori (băieți si fete).

ULTIMUL TRIAL ÎNAINTEA BALCANIADEI

i
DE PARTICIPARERECORD

LA FINALELE
Astăzi și miine, <5e la ora 16. 

sportivii în kimonouri din clu
burile și asociațiile sportive 
bucureștene vor susține, în sala 

. Floreasca, meciurile decisive 
pentru calificarea în finalele 
campionatelor republicane indi
viduale ale seniorilor (17—18 
aprilie). Privind listele celor 
înscriși am constatat că de astă 
dată vor concura aproape 200 
de judoka — record de partici
pare — pentru cele 20 de locuri 
rezervate finalistilor din Capi
tală.

La prima categorie. 63 Kg- 
deosebit de pasionant se anunță 
duelul campionilor republicani 
ai ultimelor două ediții : Eu
gen Georgescu (I.O.R.) si. res
pectiv, Dan Georgescu (Rapid). 
Echilibrate vor fi întrecerile 
de la categoria 70 kg. Ion Tra- 
tan (Universitatea) și Marian 
Florea (Șc. sp. nr. 2), conside-

PE CAPITALĂ
rați favoriții categoriei, vor 
avea de înfruntat asalturile ra- 
pidistului Mihai Șaramat, care 
a absentat din cauza unui acci
dent, de la finalele de anul 
trecut. Prima șansă Ia catego
ria S0 kg în lipsa lui Ion Her
man (accidentat Ia recentul tur
neu din Ungaria), o are Vasile 
Iiideac (Șc. sp. nr. 2). El va 
trebui să treacă însă de un alt 
pretendent. Dan Grigore (Uni
versitatea). La cat. 93 kg se 
pare că primul loc va fi decis 
de meciul dintre Florin Sandu 
(Rapid) și Gheorghe Ilelsdorfer 
(Se. sp. nr. 2). în sfîrșit. la 
„grea" Florin Arjoca (Agrono
mia) domină de departe, astfel 
că mai mult ca sigur nu va 
scăpa prilejul de a-și adjudeca 
victoria finală. Confruntările 
vor fi conduse de cei mai buni 
arbitri bucureșteni.

Pregătirile alergătorilor vi. 
zați să reprezinte țara noa
stră la Motocrosul Balcanic 
se apropie de sfîrșit. Astfel, 
mîine va avea loc la Moreni, 
în organizarea asociației spor, 
tive Victoria din 
un ultim trial a] 
bililor, după care 
Traian Macarie și Otto Ște
fani vor definitiva echipa Ro
mâniei pentru etapa inaugu
rală a Balcaniadei, progra
mată în ziua de 4 aprilie în 
orașul iugoslav Maribor.

Primele două concursuri de 
verificare au scos Ia Iveală o 
serie de carențe, atît în pre
gătirea selecționabilijor cit și 
a mașinilor. Consecința i unii

localitate, 
selection a- 
antrenorii

alergători fruntași s-au chi
nuit la mijlocul plutonului, 
alții au dat vădite semne de 
oboseală în final, iar cei mai 
mulți au fost nevoiți să a- 
bandoneze din cauza defec
țiunilor tehnice. Credem că 
motoerosiștii au folosit din 
plin zilele acestei săptămîni 
pentru a șterge impresia de
loc plăcută lăsată la concursu
rile anterioare.

In programul reuniunii de 
Ia Moreni figurează o singură 
probă (clasa pînă la 500 cmc) 
și alături de membrii lotului 
republican vor evolua spor
tivi din Ploiești, Cîmpina, 
Brașov, Tg. Jiu și București.

MIINE, START

JUNIORII BUCURE$TENI

ÎN SFERTURILE DE FINALĂ
Campionatul Juniorilor bwu- 

restenl a continuat Joi seara, in 
sala Casei de cultură a sectorului 
VI cu întrecerile din cadrul sfer
turilor de finale. Cu acest prilej 
s-au remarcat boxerii : Ștefan 
Illn-a Marcel Boaru, C-tin Bunea, 
Dan Amza șl Liviu Micu. Rezul
tate tehnice : I. Dumitrescu (Con
struct.} b.p. E. Chiricuțd (Viito
rul), I. Gogonea (Dinamo) b. dese. 
Ill M. Frwnosu (Steaua), decizie 
pripită a arbitrului N. Babețln; 
Gh. Șerban (Steaua) b.p. D. Ca- 

■ raianev (C.S.S.). C. Pîrltu (Ener- 
fj a) b.p. N. Mincu (Voința), N. 
Matei (Progresul) b.k.o. It M. Sl- 
mion (Voința), șt. Ilina (Olim-

pla) b. ab. II T. loniță (Progre
sul) S. Crlstescu (Progresul) b.p. 
D. Stan (Rapid), C Bunea (Steaua) 
b.p. Gh. Dumitru (Voința). ~ 
lancu (Steaua) b.p. C. Șerban 
(Steaua), T. Neațd (Energia) b.p. 
D. lanculescu (I.T.B.), M. Ptoieș- 
teanu (Progresul) b.p. A. Preda 
(Gr. Roșie). M. Boaru (Dinamo), 
b. ab. III P, Panaltescu (Steaua). 
D. Amza (Progresul) b.p. L. Micu 
(Steaua), I. Șerban (Voința) b.p. 
t. Fierarii (Dinamo), M. Petrescu 
(Steaua) 
rut) și 
b.ab. I

c.

b.ab I D. Toca (Vilto- 
C. Dumltrașcu (Dinamo) 
Gh. TudOsia (Steaua).
Daniel DIACONESCU

Menținut de 11 ani în. pos
tura de gazdă, hipodromul 
din Ploiești inaugurează du
minică activitatea pe 1971, 
într-un moment în care se 
pornește cu pas hotărît spre 
înfăptuirea mult așteptatei 
redresări a hipismului româ
nesc.

Desigur că interesul major 
al publicului ÎI captează pro
blema construirii hipodromu
lui bucureștean. Dar dacă În 
momentul de față este încă 
prematur să fie enunțate date 
și cifre, se poate afirma că 
perspectiva realizării lui a 
intrat în actualitate.

Cu înseninări la orizont și 
cu satisfacția imediată a unor 
amenajări efectuate în in
cinta cîmpului de curse plo
ieștean, să vedem acum care 
ar fi jaloanele atracțiozității 
din suita celor 36 de reuniuni 
programate duminical pînă la 
sfîrșitul lunii noiembrie ?

De la bun început trebuie 
să formulăm aprecierea că 
spectatorii vor fi siliți anal 
acesta să accepte un regres 
a] calității recordurilor, de
terminat de retragerea foarte 
timpurie din cariera de 
bursieri a lui Talion. Talaz 
și Seceriș, care din motive 
obiective au fost îndreptați 

| spre reproducție. In schimb, 
vor îi interesante de urmă-

rit 
de 
problema centrală fiind dacă 
aceștia vor izbuti sau nu să 
reziste în vîrful ierarhiei. Pri
mul deține o poziție destul 
de consolidată, 
țiune de peste 
Ia record față 
săi adversari cu care urinează 
să dispute derbyul din acest 
an. In schimb, situația de li
deră a Rentei ni se pare pre. 
cară, deoarece socotim că ea 
va avea de suportat un asalt 
mult mai viguros din partea 
aspiranților la șefia genera
ției.

Deopotrivă de interesantă 
va fi apariția primilor des

evoluțiile celor doi șefi 
generații, Gînd și Renta,

căci are o op- 
două secunde 
de principalii

POSIBILITĂȚI DE SPORT 
sportiv al cluburilor șl asocia
țiilor și bugete (in sensul că 
fondurile vin cam tirziu in uni
tățile sportive). De aceea, pro
pun ca bugetele să fie reparti
zate spre cluburi și asociații cel 
mai tirziu pină in luna noiem
brie. De asemenea, propun re- 
analizarea sistemului de dispu
tare a diviziei C Ia fotbal, care 
este prea costisitor."

Valentin Parasehiv, președin
tele clubului Nicolina Iași : „F. 
timpul ca asociațiile sportive să 
se ocupe mai mult de organiza
rea unor acțiuni atractive, care 
să stirnească interesul unul nu
măr mai mare de tineri, ca e- 
ducația fizică să devină, in
tr-adevăr, un bun al maselor, 
și să se Îngrijească nu numai 
de echipele de fotbal din divi
zia C sau din campionatele ju
dețene. Sint secții așa-zise de 
performanță, care de 4—5 ani 
lucrează «în perspectivă», și 
care n-au realizat nimic. Se im
pune a se acorda un sprijin 
deosebit secțiilor de mare per
formanță, in componența căro
ra activează sportivi selecționați 
in loturile olimpice. Propun 
înființarea, (a Iași, a clubului 
Consiliului sindical municipal, 
iar pe plan republican, consti
tuirea unei echipe sindicale. In 
ceea ce privește I.egea nr. 29. 
se prevede sprijinul ce trebuie

Șl TURISM
acordat activității sportive de 
către ministere, dar cum anume 
trebuie acordat acest sprijin, nu 
este clar, după părerea mea. 
Cred că ar fi cazul să se pre
cizeze, în Lege, ca din fondu
rile întreprinderilor o anumită 
cotă să fie alocată activității 
sportive"

Constantin Andonescu, preșe
dintele sindicatului uzinelor 
Progresul Brăila : „Clubul no
stru sportiv este decis să lupte 
pentru calitate. Dovadă că o 
seamă de luptători, boxeri, fot
baliști au fost selecționați în 
diferite loturi naționale. Avem 
patru campioni de juniori Ia 
box. O dată cu îmbunătățirea 
conținutului activității, ne-am 
pus Ia punct și inventarul bazei 
noastre sportive. Cred că ar fi 
normal ca bazele construite din 
banii mișcării sindicale să trea
că in patrimoniul sindicatelor. 
Dispunem de o sală, construită 
voluntar, dar echipele sindicale 
plătesc pentru antrenament 90 
de Iei pe oră consiliului sportiv 
județean".

Intervențiile participanților au 
cuprins numeroase sugestii pri
vind organizarea unor compe
tiții cu un caracter larg. S-a 
subliniat adesea necesitatea îm
bunătățirii activității in dome
niul turismului de masă.

,,CU SIGURANȚĂ, NE VOM CALIFICA!

niei, Ungariei, Danemarcei 
Țării Galilor.

O. STANCULESCU

ȘEDINȚA
COMITETULUI

FEDERAL
Astăzi, Ia ora 16, are loc, 

in sala de Ia etajul VIII a 
sediului C.N.E.F.S., plenara 
Comitetului federal, in ca
drul căreia va fi analizată 
activitatea pe anul 1970, va 
fi definitivat planul de 
măsuri pentru anul !n curs 
și vor fi discutate proble
mele actuale ale baschetu
lui nostru.

ți

(Urmare din tXMt. II

da următoare, cînd vor atinge 
forma sportivă cerută de 
competițiile de anvergură.

Cum era și normal, întrece
rea masculină a fost mai echi
librată, deși la unii dintre 
component ii echipei noastre a 
reieșit mai clar insuficienta 
pregătire pentru actuala etapă. 
In luna care a mai rămas pînă 
la campionatele internaționale, 
este necesar ca atît gimnaștii 
care au îmbrăcat joi tricourile 
cu stema țării, cît și cei ce 
au urmărit întrecerea din tri
bună, să lucreze mai mult la 
ținuta de concurs, capitol de
ficitar în disputa cu gimnaștii 
sovietici. In ceea ce privește 
nivelul noilor exerciții liber 
alese, ni se pare firesc să ne 
pronunțăm după ce-i vom fi 
urmărit pe gimnaști și în ca
drul tradiționalei noastre 
competiții anuale, campiona
tele internaționale.

Oricum, experiența acestor 
concursuri, cu toate neajunsu
rile determinate de stadiul de 
pregătire, ni se pare intere
santă, evidențiindu-se cîteva 
potențe reale ale gimnasticii 
noastre, iar startul internațio
nal oficial îl putem aprecia 
ca promițător.

LA HIPODROM

DINAMO - GRIVIȚA ROȘIE
AL RETURULUIPRIMUL DERBY

Punctul de atracție al eta
pei a XlV-a a campionatului 
diviziei A de rugby (a 3-a din 
retur) îl constituie meciul 
Dinamo — Grivița Roșie, pri
mul derby din sezonul de pri
măvară. înaintea disputei di
recte de duminică cele două 
protagoniste sînt despărțite în 
clasament doar de un punct i 
Grivița Roșie se află în frunte 
cu 35 p., în timp ce Dinamo 
ocupă locul 3 cu 34 p., la ega
litate cu Steaua, situată pe 
Jocul 2 datorită unui esaveraj 
mai bun.

Este evident că în cazul 
unei victorii a rugbyștiior de 
la Dinamo, care nu trebuie 
exclusă (ea ar însemna și o 
revanșă după acel 3—6 din 
tur, de pe Parcul copilului), 
clasamentul ar putea suferi 
modificări. Dinamo speră în 
victorie și în perspectiva de 
a urca în această etapă cel 
puțin un loc.

O asemenea perspectivă se 
conturează cu destule șanse, 
dacă ținem seama de fap
tul că Steaua susține un 
meci important Ia Timișoara 
în compania lui „U“. Meci 
greu pentru rugbyștii mi
litari, poate mai greu chiar 
decît cel de la Iași cu 
Politehnica din etapa prece
dentă.

Și celelalte partide ale eta
pei se anunță interesante. La 
București, Constructorul va 
încerca să repete performanța 
de duminica trecută, forțînd 
o nouă victorie, de data a- 
ceasta în dauna Științei Pe-

troșani, In timp ce Rapid, pe 
teren propriu, se arată hotă- 
rftă să fie mai insistentă In 
partida cu C.S.M. Sibiu (așa 
cum n-a făcut în cea cu A- 
gronomia Cluj).

In țară, Farul Constanța, 
care pare să-și fi găsit ca
dența, este pregătită să o sto
peze din drumul către o po
ziție de mijloc a clasamentu
lui. pe Politehnica Iași, reve
lația etapei precedente, iar 
Agronomia Cluj, greu de în
trecut acasă, se gîndește Ia o 
victorie în fața Rulmentului 
Bîrlad.

In linii mari, o etapă care 
ar putea determina unele per- 
turbații în clasament și com
plica disputa pentru titlu...

CONCURS
LA PIATRA ARSĂ

Stagiul de pregătire făcut de 
20 de boberi începători pe minl- 
pirtia amenajată pe platoul Buce- 
gllor, la Piatra Arsă, s-a încheiat 
cu un concurs. S-au efectuat 
două manșe a cile 380 m, la care 
au luat parte io echipaje.

Iată ordinea primilor clasați :
1. Secui—Vîlcea (Voința Sinaia).
2. Florea—Săndulescu (A.S.A. Bra
șov), 3. Milu—Fillp (Energia Cim- 
plna), 4. BIrllga—Vîlcea (Vultu
rul Comarnic). 6. Bărbieru—Solo
mon (C.F.n. Brașov). 6, Frâțliă— 
Băcioiu (S. C. Sinaia).

DIN PROBLEMATICA CONGRESULUI IX INTERSCHI

cendenți ai etalonilor Bosfor 
și Jidvei, care se impun a- 
tenției prin ceea ce numim 
„personalitatea reproducătoru
lui". Mai menționăm pers
pectiva reeditării pasionantu
lui duel dintre Mircea Ștefă- 
nescu și Gheorghe Tănase 
pentru cucerirea titlului de 
campion ai antrenorilor și 
driverilor, iar în încheiere, 
bineînțeles că nu putem evita 
să nu pomenim de regulari
tatea alergărilor, exprimîn- 
du-ne speranța că ni se va da 
cît mai rar prilejul să ne o- 
cupăm de anumitele „mișcări 
seismice" !...

Niddy DUMITRESCU

După o destul 
vacanță, amatorii 
avea posibilitatea să asiste 
duminică la primul concurs 
al anului. întrecerea, organi
zată de Centrul de călărie 
București, reunește la start 
concurenți de la Steaua, Di
namo și, bineînțeles, de la 
clubul gazdă. De la ora 10,

TEHNICA O.K

de lungă 
călăriei vor

pe baza hipică din Calea 
Plevnei, vor putea fi urmă
riți în probele de obstacole, 
copii, juniori și seniori de la 
cele trei cluburi.

Pentru a da posibilitate 
unui număr cît mai mare de 
spectatori să fie prezenți la 
concurs, INTRAREA ESTE 
GRATUITA.

Afluența mare de amatori 
pe pîrtiile de schi și exploa
tarea Intensivă a acestora da
torită mijloacelor mecanice de 
urcare au creat un fenomen 
comun tuturor pîrtiilor din 
lume 1 aspectul lor frămîntat, 
asemănător unui cîmp întins 
de mușuroaie gigantice, cio
plite de coborîriie repetate ale 
valurilor de schiori venind în 
serpentine spre vale. Dacă o 
coborîre — indiferent de în
clinația pantei — este relativ 
ușor executată de un schior 
mediu pe o pantă netedă, a- 
ceeași coborîre devine practic 
imposibilă, sau sursa unor 
chinuri și neplăcute căzături, 
pe o pantă măcinată, fără cu
noașterea unei tehnici specia
le, a unei modalități de înain
tare lină, uniformă, cursivă.

Această modalitate, născu
tă din modificarea terenului, 
ca o reacție de adaptare a 
schiorului la noile condiții, a 
apărut simultan de mai mulți 
ani în diferite țări alpine ale 
Europei. Ea a și fost descrisă 
în cîteva manuale de specia
litate, dar la Congresul IX In- 
terschi, prîn importanța care î 
s-a acordat, a fost introdusă 
ca etapă de perfecționare 
după ciclurile de Inițiere în 
toate școlile de schi ale lumii. 
Această tehnică specială poar
tă nume diferite, deși este 
vorba de același lucru. In El
veția este denumită tehnica 
O.K., în Franța — tehnica ab
sorbirii (hopurilor), în R. F. a 
Germaniei — tehnica de com
pensație, în Japonia tehnica 
C, în Austria tehnica hopuri
lor ș.a.m.d.

Și dacă în multe probleme 
teoretice asupra procedeelor 
tehnice, școlile naționale de 
schi n-au stabilit un acord de
plin, este posibil ca tehnica 
O.K. să fie începutul unei 
unificări metodice și teoretic» 
care pină acum este mai mult

afirmată decît tradusă în fapt. 
Este posibil ca realitatea — 
starea terenurilor — să anu
leze toate deosebirile de stil 
mai mult sau mai puțin esen
țiale între școlile de schi, 
realizînd unitatea metodică ce 
este posibilă și realizabilă 
dacă este luată mai în serios.

Ce este, totuși, tehnica 
O.K. ? Nu vom da definiții și 
nici nu vom descrie mișcarea. 
Ii vom schița cîteva caracte
ristici. De aceea, nu trebuie 
să fim acuzați de simplism. 
Tehnica O.K. este o coborîre 
în serpentină peste și prin
tre cîmpurile de mușuroaie în 
care schiorul păstrează con
trolul perfect asupra vitezei 
ți direcției prin încercarea de 
a păstra centrul de greutate al 
corpului paralel cu confor
mația terenului. Tehnica pro- 
priu-zisă este relativ simplă i 
pe hop se execută o flexie si
multană a coapselor însoțită 
de o rotație a schiurilor exact 
Pe vîrful hopului și sprijin pe 
bastonul din vale. Intr-un al 
doilea timp, sau in șanțul din
tre hopuri, schiorul continuă 
rotația schiurilor prin exten
sia laterală a cozilor schiu
rilor.

Deci, cu ajutorul unor de
plasări pe verticală, schiorul 
se adaptează simultan terenu
lui, iar prin efectul de des
cărcare prin flexie — produs 
la nivelul schiurilor — execu
tă de o manieră foarte dega
jată și cursivă schimbările de 
direcție.

Impresia vizuală care se de
gajă este a unei poziții foar
te „așezate", asemănătoare 
oarecum celei din schiul nan 
tic, o poziție de recul care 
face ca tehnica O.K. să fie 
perfect adaptabilă și pentru 
zăpadă mare.

Intr-adevăr, tehnica O.K. 
poate deveni universală.

Mihai BÎRA
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AZI Șl MÎINE - ETAPA A XVIII-a
• RAPID— PETROLUL (azi de la ora 16, pe stadionul Republicii) meci de mare importantă

pentru fruntea clasamentului • Cursa speranțelor ceferiștilor timișoreni trece miine prin 

Bacău • Va rezista liderul in fața marii ambiții a ieșenilor ? S U.T.A.— „U"; o revanșă

a „optimilor" de miercuri • Vor obfine, 
primele victorii

oare, Universitatea Craiova fi S.C. Bacău 
in acest retur?„POLI" IAȘI-DINAMO C.F.R. CLUJ-F.C. ARGEȘ

pe menținerea unui ritm ra
pid de joc identic celui din 
partida de Cupă, ca și pe a- 
portul lui Dobrin, care se află 
într-o formă foarte bună. El 
a parcurs în cele 12 minute 
ale „Testului Cooper" 3150 ml 

Antrenorul Titus Ozon pre
conizează următoarea forma
ție t N icul eseu — Pigulea, Ol
teanu, Vlad, Ivan II, M. Po
pescu, Prepurgel, Radu, Iancu 
(Frătilă), Dobrin, Jercan.

RAPID - PETROLUL
REINTRĂ NĂSTURESCU.»

Reveniți joi dimineața de 
la Tr. Severin, giuleștenii 
s-au deplasat direct la Sna- 
gov-sat, unde și-au fixat car
tierul general al pregătirilor

pentru meciul cu Petrolul. 
Vineri, Rapidul a efectuat un 
ușor antrenament avînd drept 
scop menținerea condiției fi
zice.

în privința formației, o sin
gură noutate, importantă pen
tru

LA IAȘI, TESTUL COOPERI

Miercuri. în prezența dele
gatului federal Gh. Ola, stu
denții au efectuat testul Coo
per, cele mai bune rezultate 
fiind realizate de Simionaș, 
Lupulescu, Romilă și Alecu.

Joi, Politehnica a jucat cu 
divizionara C, Nicolina pe 
care a învins-o cu 3—2 (1—1), 
prin golurile realizate de 
Lupulescu (2) și Mărdărescu.

Formația de mîine i

Geo RAEȚCIII

ENE DANIEL SAU 
RUGIUBEI ?

PE RUTA BRAȘOV — 
PREDEAL — IAȘI

După meciul de Cupă, di- 
namoviștii au revenit la Pre
deal, de unde — vineri, la 
prînz — s-au deplasat spre 
Iași, cu autocarul,

în ceea ce privește echipa 
pe care o vor alinia mîine, 
antrenorii Tr. Ionescu și D. 
Nicolae-Nicușor intenționează 
să utilizeze garnitura din par
tida de Cupă.

Vor lipsi în continuare Che- 
ran și Doru Popescu, acci
dentați.

PETRESCU Șl SOO — 
ACCIDENTAȚI I

învinși marți la Tg. Mureș 
— 0—4 cu A.S.A. I — cefe
riștii clujeni n-au prea multe 
motive de mulțumire. Pe
trescu, Soo și Sorin Bretan 
sînt accidentați, doar ultimul 
puțind fi recuperat pentru 
mîine.

După toate probabilitățile, 
C.F.R. Cluj va alinia urmă
toarea formație : Ocea — Bur- 
lacu, Fanea, Lupu, Roman, 
M, Bretan, Cojocaru, S. Bre
tan. Matei, O. Ionescu, Mari
nescu. C. ALBU-coresp.

DOBRIN TN MARE 
FORMA !

forța atacului feroviar I

MĂRDĂRESCUt — 
toc.or, mă scufund !

DINU: — îmi part 
dar n-am ce-ți face...

A]u-

rău,

Stoi-dacbe — Romilă, lanul, 
cescu, Alecu, Mărdărescu, Si- 
mionaș, Incze IV, Lupulescu, 
Cuperman, Moldoveanu.
D. DIACONESCU — coresp.

S.C. BACAU-C.F.R TIMISOARA
Ba
din 

pre-

Două antrenamente la 
cău, după eliminarea 
Cupă i joi, o ședință de _ 
gătire pe durata a 120 de 
minute, cu care ocazie an
trenorul Rădulescu s-a ocupat 
în special de compartimentul 
ofensiv, iar vineri, un joc- 
școală cu echipa de tineret 
(două reprize a cite 25 de mi
nute).

Formația probabilă t Ghiță 
— Kiss, Ilrițcu, Velicu, Bă- 
luță, Vătafu, Duțan, Pană, 
Dembrovschi, Ene Daniel (Ru
giubei), Florea.

“U“ CRAIOVA _ FARUL
ANTRENAMENTE 

ZILNICE
Eliminați chiar din ..16“-imi 

din Cupă, universitarii cra- 
iovenii s-au antrenat în 
censtă săptămînă zilnic.

a- 
de-

Afectați, de înfrfngerea la... 
scor de miercuri (diferență 
exprimată în... 26 de ani!), 
piteștenii au efectuat în a- 
ceastă săptămînă 3 antrena-

1” <i.« XS

Bețe în roate...

mente destul de tari, cu 
cent pe pregătirea tehnico-tac- 
tică, combinată cu un regim 
de recuperare fizică și mo
rală.

La Cluj, argeșenii contează

ac-

ST. ROȘU - PROGRESUL
NIMIC NOU LA BRAȘOV..

Joi, stegarii au susținut un 
amical prelungit cu propria 
formație de tineret-rezerve, 
întărită cu Adamache, Necula. 
Florescu, Drăgoi și Cojocaru. 
Rezultat: 3—1, prin golurile 
înscrise de Gyorfi, Cadar, 
Drăgoi și respectiv Flopescu. 
Pentru meciul de mîine, Va
lentin Stănescu anunță ace
eași echipă ca la Constanța i 
Adamache — Ivăncescu, Je
nei, Olteanu, Rusu, Cadar, 
Balint, Gîiergheli, Cojocaru, 
Dwmitriu H, Gyorfi.

Un ultim amănunt1 meciul 
se va disputa pe stadionul Ti
neretului.

DUDU GEORGESCU — 
PICIORUL ÎN GHIPS I
Antrenamente asidue la 

Progresul, după „pățania" din 
Cupă, cu accent pe organiza
rea liniei ofensive.

Sîmbătă dimineața, bucu- 
reștenii pleacă spre Brașov cu 
întregul efectiv, mai puțin 
Dudu Georgescu, care — ac
cidentat în partida cu U.T.A, 
— are piciorul în ghips I

PETROLUL l — Stal DANE 
că mal slnt și eu pe aici !...

Carol GRUIA-coresp

ee..Marinarul ROBERT,
sta sus la catarg..."
ciși să șteargă proasta impre
sie pe care au lăsat-o supor
terilor în meciul cu C.F.R. 
Timișoara.

Joi, tn meci de antrena
ment, Universitatea — Elec
troputere 4—1, la capătul unei 
partide în care studenții au 
dovedit multă poftă de joc.

Pentru mîine, Ștefan Coidum 
mizează pe I Pilcă — Nicu- 
lescu, Deselnicu, Bîtlan, Ve- 
lea, Strîmbeanu, Ivan (Boșo- 
teanu), Martinovici, Bălan, 
Obleinenco și Țarălungă.
CU SAU FĂRĂ OPREA?

De la Sibiu, Farul a ple
cat — vineri dimineața — 
spre Craiova, instalîndu-se Ia 
hotelul „Jiul".

Antrenorul Cosmoc — care 
ne-a declarat că speră să 
smulgă un punct foștilor săi 
elevi — anunță „unspreze- 
cele" core ă început meciul de 
Cupă, neexcluzînd posibilita
tea introducerii lui Oprea, 
care așteaptă avizul medicu
lui.

Cornel POPA — coresp.

CHIMIUC: 
deal...

Așadar, un 
întrebare : se 
ciul cu Ene 
Rugiubei ?

Ilie IANCU — coresp.
SE SPERĂ ÎN RECUPERA

REA LUI FLOAREȘ„ • 
După jocul din Cupă, fero

viarii timișoreni și-au conti
nuat drumul spre Bacău, cu 
o escală în București.

Cei doi antrenori sînt în
grijorați de accidentarea lui 
Floareș, dar se speră că tra
tamentul urmat și repausul 
din această săptămînă îi vor 
permite reintrarea ]a Bacău.

Formația probabilă : Corec 
— Pirvu, Mehedinți, Bodro- 
jan, Bocșa. Seceleanu, Chi- 
îniuc, Periat (Floareș), Regep, 
Bojin, Panici. 
Petru ARCAN

singur semn de 
va începe me- 
Daniel sau cu

coresp.

incheindu-și pregătirile in vederea meciului cu Bulgaria

Mateescu șl Ciocîrlan —recuperabili • 0 vizionare bine 
o-a fost scutit de dojana 

ză, juniorii s-au relaxat sub 
forma unei plimbări prin par
cul din apropiere.

In sfîrșit, ieri, după micul 
dejun, întreg lotul a fost con
vocat în sala de vizionare unde 
a revăzut filmul jocului cu 
Turcia, desfășurat, după cum 
se știe, duminica trecută Ia 
Cîmpina. A fost un fel de 
film... școală, în care Donose, 
Cojocaru, Smarandache et 
comp., stînd în fotolii, au 
putut lua cunoștință de erorile 
tehnico tactice săvirșite de 

pe gazon. De altfel, 
antrenorii lor Constan- 

Ardeleanu și Vasile 
au intervenit a-

După amicalul susținut cu 
Granitul, preparativele junio
rilor tricolori, în vederea me
ciului cu Bulgaria, au conti
nuat, variat, metodic, la car
tierul lor general de la Cen
trul „23 August" : joi dimi
neața, ei au luat parte, pe te
renul principal din incinta 
complexului, la o lecție de 
antrenament care a durat 60 
de minute. In afară de Ma- 
tcescu și Ciocîrlan, accidentați, 
dar recuperabili (lui Mateescu 
i s-au scos ieri copcile), toți 
ceilalți component! ai lotului 
au executat cu conștiinciozita
te programul, manifestînd mul
tă poftă de lucru. După-amia-

ei
Si 
tin 
Zavoda

SIMBÂTA
FOTBAL7 Stadionul Repu

blici, ora 14 s Rapid — Petro
lul Ploiești (tineret-rezerve); 
ora 16 : Rapid — Petrolul (di
vizia A).

ÎNOT : Bazinul „88 August", 
de la ora 18 : tntîlnlrea dintre 
reprezentativele masculine ale 
României șl Poloniei.

LUPTE : Sala Dinamo, de 
Ia ora 16, reuniune tn ca
drul campionatului diviziei A 
la libere : Dlnamo Bucureștl- 
steagul roșu Brașov-Progresul 
București ; Sala de atletism 
de la Centrul „23 August", de 
la ora 16, meciuri de greco- 
roraane, la juniori, faza 
Capitală a campionatului 
publican.

VOLEI : Sala Ciulești, 
16 : Medicina—Aurora (B

DUMINICA

pe 
re-

or« 
m).

ATLETISM ț stadionul Tine
retului, de la ora crosul 
organizat de 
vă P.T.T.

BASCHET e 
de la ora 10 
(div. școlară șl de Junioare), 
Voința—Sănătatea Satu Mare 
(Div. A f) ; Sala Construc
torul, de la ora 10 J Politeh
nica—A.S.A. Cluj, Construc
torul—I.E.F.S. (meciuri In ca
drul dlvțzlpi feminine A) 9 
sala I. L. Caragiale, de la 
ora 10 : Lie. 35—Lie. Gh. Șln- 
cal (m), Șc. șp. nr. 2—Șc. sp. 
Giurgiu (f). șc. sp. nr. 2 — 
Dinamo (m), meciuri — 
drul diviziei școlare și 
nlcrl.

asociația aporti-

Sala Floreaica, 
: Llc. 85—Rapid

In ca
de ju-

venita • Nici Aelenei

desea pe fază (fără menaja
mente), punctînd cu observa
ții judicioase greșelile indivi
duale și colective. întreaga e- 
chipă și-a putut da seama 
perfect că ea n-a constituit în 
teren ceea ce se înțelege prin- 
tr-un „bloc funcțional", că di
feritele linii n-au păstrat spa
tiile cuvenite între ele, lăsînd 
mari zone descoperite, la dis
creția adversarului. De aici, și 
defectuoasa colaborare în te
ren, desele situații în care a- 
părătorii noștri au fost prinși 
pe picior greșit chiar și atunci 
cînd ofensiva adversă s-a des-

Lotul de juniori a plecat 
aseară spre Sofia, unde a 
sosit în cursul dimineții de 
astăzi. Au făcut deplasarea 
următorii jucători : Costaș,
Bucaru — portari ; Dobrău, 
Smarandache, Micloș, Cioctr- 
lan, — fundași ; Donose, Ma- 
teescu, Boloni, Dumitriu — 
mijlocași; Ion Ion, Sandu 
Mircea, Aelenei, Cojocaru, 
Blejușcă — înaintași.

Lotul este însoțit de antre
norii Constantin Ardeleanu 
și Vasile Zavoda.

AVANCRONICA NR. 18
După o miercure de fotbal și de surprize, cu suspens-uri 

de 120 minute și eliminări dictate de... ziua nașterii, să 
ne întoarcem din nou la campionatul noslru cel de 
foaie zilele. Deci :

1. RAPID — PETROLUL. Ambele eliminate din „Cupă”, 
ambele cu intenții —• mai mult sau mai puțin mărtu- 
risde.— de a cuceri coroana de campion. Ce va fi 
astăzi, pe „Republicii" ? Văzînd miercuri la lucru nepu
tinciosul atac al profesorului Cernăianu, este sigur câ 
Rapidul are un 0—0 în buzunar. Dacă nu mai mult...

2. POLITEHNICA — DINAMO, lată derby-ul, confrun- 
t°re .e_ 1raQiție și orgoliu, ultima mare încercare 
a lui Gil Mărdărescu în aventura cuceririi promi
sului titlu. Pa.c° Politehnica pierde, ea., pierde 
—- probabil definitiv — contactul cu plutonul „evadat”; 
dacă Dinamo pierde, lucrurile se complică si campionatul 
cîștigă, în tensiune, urmînd să-și desemneze „aleșii" abia 
pe ultimele lungimi. Cum nouă ne plac — recunoaștem — 
lucrurile complicate, sîntem gala să scriem 1, victoria vo
inței, păstrîndu-ne rezerve (puține) și pentru 2, victoria 
contraatacului viclean, „made" in Ștefan cel Mare.
aiiri rirr Tfi ’R' T|MIȘOARA. Un meci care
alia aata ar fi fost floare la ureche pentru băcăuani, 
dar care miine poate fi din cale-afară de încurcat, 
pentru că: a) Dembrovschi, sensibilizat de accidentări, 
nu se simte în largul său cu un „jandarm” lingă jam
biera, și Tache Macri știe acest lucru mai bine decît 
noi, b) ceferiști, au jucat de la egal la egal în ultimele 
IU zile cu 3 din echipele primei jumătăți a clasamentului. 
In orice caz, mîine — cu o jumăiate de oră înaintea 

-începerii restului partidelor — vom sfi dacă timișorenii 
au intr-adevăr resurse pentru un „maraton" de 15 etape 
sau n-au fost altceva decît niște abili sprinteri, în ima
ginația carora antrenorul cu diplomă la Coverciano a 
aprins o seînteie de licurici...

.. "T CLUJ. Reeditarea confruntării din 
„Cupa , ad|udecată de studenti. Sâ facem însă n nlw socoteală fidelă pentru o echipă Ciclică" precum cea dî 
pe malurile Someșului: cu Rapidul, Anca si “ ' ' 
de minune, fiind la un pas de un (' 
resfî; r "■

Anca si ceilalți au jucat 
resfî- rn ' ' i •'-------- “i' draw (meritot)/ la Bucu
rești , cu steaua, echipa a părut veșteiitâ si apaficâ pierzmd fără drept de ape|; cu U.T.A. s-a trezit? don^ 
nind autoritar; iar mime... Numai Barbu ar putea arunca 
eu '°nQnent“J nOStru' încredinM hîrtiei o dată
cu vestea că Domide, speranfa nr. 1 a gazdelor va 
urman meciul din tribună. gazaeior, va
inkăSIlAfGUL ~ PRP9RESUL. Tn mod normal, brașovenii 
intra pe teren joaca și cotigă. Cu condiția ca Progresul 
sa... nu-și fi uitat acasâ legitimațiile 1

6 UNIVERSITATEA CRAIOVA - FARUL. Nu știm ce 
n? Ja.ce s° credem că, după alitea zile morocănoase, va 
rQ7a r 50arele Ia Bânie -•

7. C.F.R. CLUJ — F. C. ARGEȘ _ i x o 
din SJEAUA — JIUL Tn fur, 1—1. în retur, nouă sanse 
din zece pentru gazde, care par să-și fi găsit — 'după 
cile căutări I — lima de plutire, cu subtilul Iordănescu 
(eventual) la timonă, cu cumințitul Coman între stîlpii 
porjn...

Ovidiu IOANIJOAIA
CUM VA ARATA LUNI ACEST CLASAMENT?

1. DINAMO
2.
3.
4. Petrolul
5. Steagul roșu
6. Farul
7. Politehnica
8. Steaua
9. Univ. Craiova

10. Sport Club Bacău
11. F. C. Argeș
12. „U' Cluj

.13. C.F.R. Cluj
14. Jiul
15. Progresul
16. C.F.R. Timișoara

17 9 5 3 31—14 2317 7 8 2 20—11 2217 10 1 6 27—17 21
17 9 3 5 22—18 21
17 8 4 5 13—11 20
17 8 4 5 26—25 20
17 8 3 6 30—24 19
17 6 6 5 23—21 18
17 7 4 6 13—14 18
17 7 1 9 23—23 15
17 5 5 7 20—24 15
17 6 2 9 17—20 14
17 6 2 9 21—30 14
17 6 1 10 16—22 13
17 3 4 10 11—21 10
17 4 1 12 11—29 9

MÎINE,

BOX : Sala clubului 
Rosie, de la ora 10 : 
naiele campionatului 
cipal București.

Grlvlța 
semlfi- 
munl-

CĂLĂRIE C Baza hipică din 
Calea Plevenei, de la ora 10 i 
concurs de obstacole.

CICLISM : Șos. Olteniței, 
km 11 (Popești — Leordenl), 
ora 10 ; „Cupa Olimpia".

FOTBAL c Stadionul Repu
blicii, ora 14 : Steaua — Jiul 
(tineret-rezerve), ora 16 : 
Steaua — Jiul (divizia A). 
Stadionul Metalul (Panteli- 
mon), ora 11 : Metalul — Du
nărea Giurgiu (divizia B).

ÎNOT s Bazinul .23 August", 
de la ora 18 : întilnirea din
tre reprezentativele masculine 
ale României șl Poloniei.

LUPTE! Sala Ciulești, de 
la ora 10 : Rapid București — 
Tomistex Constanța — Nico
lina lași 7 Sala Steaua, de la 
ora 10, Steaua — Mureșul Tg. 
Mureș — I.M.U. Medgidia, 
partide In campionatul divi
ziei A la libere ; Sala de a- 
tletism de la Centrul .23 Au
gust", de la ora 10 : între
ceri din etapa pe Capitală a 
campionatului republican de 
juniori la greeo-rpmane.

RUGBY ( Stadionul Con
structorul, ora 9.30 : Construc
torul — Știința Petroșani a 
Stadionul Giuleștl, ora 9,30; 
Kapld — C.S.M. Sibiu j Sta
dionul Dlnamo, ora 11,30 8 
Dinamo — Grivița Roșie (me
ciuri în cadrul etapei a 14-a 
a diviziei A).

VOLEI 9 Sala Dinamo, ora 
8 s Flacăra roșie — Electromo
tor Pitești (B f) 9 Viitorul U- 
nlversltatea Iași (B f), Dina
mo — Politehnica Galați 
(A. m) ; Sala Progresul, ora 
8 : Progresul — Sănătatea Tîr- 
govlște (B f). I.E.F.S. - Uni
rea Tricolor Brăila (A m), F- 
lectra — Politehnica Iași 
(B ni) ț Sala Institutului Pe
dagogic, ora 6 : Universita
tea — Voința Constanța (B. I).

fășurat tn inferioritate numerică.
Nici Aelenei, de departe cel 

mai bun om al echipei, n-a 
fost scutit, de dojana i „ai ac
ționat fără greș la mijlocul te
renului, dar ai apărut prea 
rar și prea timid la finaliza
re" — i-a spus Constantin 
deleanu.

Oricum, vizionarea a 
bine venită. Așteptăm să 
dem rezultatele, mîine, Ia 
fia, pe gazonul stadionului 
sil Levski, unde juniorii

Ar-
fost 
ve- 
So- 
Va- 

._____ ro
mâni au în primul rînd de re
cuperat ceea ce au pierdut 
duminica trecută la Cîmpina, 
prin acel rezultat de egalitate 
cu echipa Turciei.

G. NICOLAESCU

Programul etapei de mîine, a 
XVIII-a, a campionatului divi
ziei secunde cuprinde meciuri 
interesante :

în seria I, ambele echipe ce 
vizează un loc in „A”, A.S. Ar
mata Tg. Mureș și Sportul stu
dențesc București, vor evolua 
în deplasare. Mureșenii vor ju
ca la Constanța, în compania 
Portului. Vor reuși elevii lui 
T. Bone să plece din orașul de 
pe malul mării măcar cu un 
punct ? Șansele lor de a-și îm
plini această dorință sînt destul 
de reduse, deoarece constănțe- 
nii s-au arătat in formă în ul
timele lor partide : au întrecut 
pe Sportul studențesc și au ter
minat, in deplasare, la egalitate 
cu Dunărea Giurgiu. Cealaltă 
pretendentă la locul întîi, Spor-

ECHIPE SUEDEZE ÎN ȚARA NOASTRĂ
In cursul săptămînii viitoa

re, mai multe echipe suedeze 
de fotbal vor evolua în țara 
noastră. Iată programul parti
delor pe care le vor susține 
formațiile oaspete :
• DUMINICA 28 MARTIE

T.M. București — A.E.K. 
Stockholm (teren T.M.B. ora 
11).
• MARȚI 30 MARTIE :

Flacăra Morcni — I.F. Edsbro. 
Agronomia București — I.F.K. 
Flenn, Electromagnetica Bucu
rești — Rcdniansoc, Metalul 
Tîrgovișle — A.E.K. Stockholm,

I.C.S.I.M. București — I.F. Vim- 
merby.
• MIERCURI 31 MARTIE

Sportul studențesc București
— I.F.K. Falkoping.
• JOI 1 APRILIE :

Metalul București — I.F. 
I’dsbro, Autobuzul București — 
I.F.K. Flenn, I.O.R. București
— Redmansoe. Progresul Bucu
rești — A.E.K. Stockholm. 
Voința București — I.F. Vim- 
merby.
• VINERI 2 APRILIE :

Automatica București — 
I.F.K. Falkoping,

DUMITRIU 
fel de chei 

bancarii!...

111 — Cu ast-
nu-mi rezistă

probabilitățile,După toate
în locul lui va apărea Matei. 
„ll“-le probabil 1 Zamfir — 
V. Popescu, Măndoiu, Grama, 
Ad. Consiantinescu, Tănăses- 
cu, Beldeanu, Sandu Ion, Ma
tei, Năstase, Raksi.

reintră Năsturescu, restabilit I
Iată de altfel ți „ir'-le pro

babil i Răducanu — Pop, Lu- 
pescu, Dan, Ștefan, Dinu, Du
mitru, Năsturescu, Angelescu, 
Neagu, Codreanu.

Aurel PĂPĂDIE

FORMAȚIA STANDARD

După „șocul" de la Plopenî, 
petroliștii au efectuat Joi și 
vineri două antrenamente 
ușoare, urmărind activizarea 
liniei de atac, care a dovedit 
miercuri o neputință cronică.

Neputînd să-1 folosească pe 
Ciupitu, nerestabilit, antreno
rul Cernăianu va trimite în 
teren formația standard i M. 
Ionescu — Gruber, Bădin, 
Mocanu, N. Ionescu, Juhasz, 
Moraru, Petruț, Dincuță, Dri- 
dea, Grozea.

P. PEANASTEAUA - JIUL
IORDĂNESCU AȘTEAPTĂ 

AVIZUL MEDICULUI*
Reîntorși Joi dimineață în 

Capitală, steliștii și-au reluat 
imediat pregătirile pentru

Visul portarului STAN

jjo-

cui de duminică, efectuînd 
două antrenamente cu inten
sitate scăzută, intenția antre
norilor fiind menținerea pre
gătirii fizice.

Singura incertitudine în al
cătuirea formației este legată 
de prezența în teren a lui 
Iordănescu, ușor accidentat la 
Tîrgoviște ; se așteaptă avi
zul medicului.

în rest i Coman — Sătmă- 
reanu, Ciugarin, Hălmăgeanu, 
Cristaclie, Ștefânescu, Vigu, 
Pantea, Tătaru, Dumitrfu III, 
Negrea.

Florin SANDU

ATENȚIE LA NAIDIN l

Joi, într-un „amical", Jiul 
a întrecut cu 3—0 (1—0) pe 
Știința Petroșani (div. C), prin 
golurile realizate de Naidin 
(3), în formă excelentă.

Pentru mîine, antrenorul 
Bălănescu anunță cîteva 
schimbări în formație, cu rea
pariția lui Nădășan și rema
nierea atacului.

Așadar t Stan — M. Popescu 
(Georgescu), Caramatis, Dodu, 
Tonca, Urmeș, Nădășan, Ion 
Constantin, Libardi, Sandu, 
Naidin.

Șt. BALOT — coresp.U.T.A._„U“ CLUJ
NU VOR JUCA FL. DUMI

TRESCU SI DOMIDE!

Reveniți la Arad, textlliștii 
și-au reluat pregătirile vineri, 
cu gîndul la perspectiva 
vanșei ce li se oferă în 
mai cîteva zile.

Antrenorul Dumitrescu 
mari probleme în alcătuirea 
formației, indisponibilității, 
mai vechi, a lui Fl. Dumi
trescu adăugîndu-i-se cea a lui 
Domide, lovit în meciul de la 
Hunedoara.

Formația preconizată i Gor- 
nea — Birău. Lereter, Pojoni, 
Popovici, Petescu, Schepp, A- 
xente, Calinin, Kun II, Sima.

ÎN DIVIZIA B
tul studențesc, va intilni, în 
orașul de la Dunăre, pe F.C. 
Galați. Pentru bucureșteni este 
un examen foarte dificil, însă 
cunoscîndu-le ambiția cu care 
joacă în deplasare, n-ar fi ex
clus ca ei să scoată un rezul
tat de egalitate. în cazul că 
A.S. Armata și Sportul studen
țesc vor înregistra eșecuri, in 
fruntea clasamentului se poate 
produce o regrupare, datorită 
faptului că formațiile clasate 
pe locurile următoare. Progre
sul Brăila și Ceahlăul P. Neamț, 
sînt favorite în partidele de 
mîine, ele întilnind „i 
echipe ce nu au cîștigat 
multe puncte 
trom Brașov 
Oltenița).

In seria a 
dea și Politehnica Timișoara, 
situate pe primele locuri în 
clasamentul seriei, pot adău
ga, mîine, cîte două puncte la 
zestrea actuală. Orădenii, care 
s-au arătat a fi bine puși Ia 
punct cu pregătirile, vor încer
ca să străpungă cit mai des 
apărarea, de altfel destul de 
fragilă, a Vagonului Arad, pen
tru a-și rotunji golaverajul. 
Studenții timișoreni vor începe 
partida cu Electroputere Craio
va cu aceleași gînduri. O repe
tiție în acest sens au făcut-o 
timișorenii miercuri, Ia Craiova, 
avînd ca parteneră pe divizio
nara A — Progresul. După o 
repriză în care au jucat ..ca Ia 
carte" și au marcat trei goluri, 
în partea a doua au oprit ..mo
toarele'’. de. teama ca... antre
norii craîoveni să nu le afle

în deplasare 
și, respectiv,

, acasă" 
prea 
(Me- 
S.N.

Il-a, Crișul Ora-

ÎNCREDERE ÎN BARBU! 
întorși de la Hunedoara, 

studenții au făcut vineri un

'Antrenorul DUMITRESCU i 
— In ceea ce privește jocul 
cu clujenii, avem și noi unele 
PUNCTE... de vedere !

toate „secretele". Din progra
mul etapei mai reține atenția 
partida de la Anina, dintre 
formația locală Minerul și 
C.S.M. Sibiu. Ambele echipe 
doresc să rămînă în preajma 
locurilor fruntașe pentru a pro
fita de eventualele eșecuri ale 
celor din față și de aceea, 
mîine, vor lupta din răsputeri 
pentru a termina învingătoare.

(P. v.)

antrenament intens, iar sîm
bătă au plecat spre Arad.

Antrenorul Șepci, mulțumit 
de evoluția elevilor săi în 
Cupă, anunță păstrarea for
mației de miercuri, în care 
Barbu șî-a cîștigat locul prin- 
tr-o excelentă evoluție.

V. MOREA
Desene de AL. CLENCIU

AUTOTURISME
La toate concursurile ți trage

rile obișnuite LOTO, PKONO- 
EXPRES și PRONOSPORT, se vor 
acorda și în cursul lunilor apri
lie șl mai — săptămînal — auto
turisme la alegerea cîștigătorilor.

Reamintim că în această perioa
dă, partlcipanțil cîștigătorl pot 
opta — la alegere — pentru un 
autoturism dintre cele atribuite, 
dacă valoarea unitară a premiilor 
In numerar, îndiîerent categoria 
la care a fost obținut cîștigul, 
felul biletului pe care a fost ob
ținut cîștigul respectiv sau taxa 
de participare achitată per va
riantă (3 sau 6 lei) la Prono- 
expres ; 2 sau 5 lei (la Loto) 
este de o valoare cel puțin egală 
cu aceea a autoturismului ales.

In această perioadă se acordă 
următoarele autoturisme : MOSK- 
VICI 408 cu radio și rulotă 
(63 420 lei), DACIA 1 100 (55 000
lei). SKODA S IOT (53 090 lei).

Deoarece la Pronosport există 
o taxă unică de participare (3 
lei per variantă), la acest sistem 
autoturismele se acordă In ca
zul cfnd valoarea unitară a unul 
premiu obținut p« o variantă

LA ALEGERE
cîștigfitoare. Indiferent categoria, 
felul biletului sau buletinului ju
cat, este egală sau superioară 
contravalorii unuia dintre autotu
rismele anunțate.

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA DIN 
26 MARTIE 1971 

FOND GENERAL DE PRE
MII : 1.651.486 lei din care 
216.388 lei report.

EXTRAGEREA I : 20 56 45 
19 38 34 29 24 60

Fond de premii : 923.407 lei 
din care 215.004 lei report cat. 1 

EXTRAGEREA a Il-a : 36 84 
8 44 81 40 46

Fond de premii : 728.079 lei 
din care 1.384 lei report cat. A 

Plata premiilor va începe în 
Capitală de la 3 aprilie pînă 
Ia 10 mai ; în tară de la 7 a- 
prilie pînă Ia 10 mai WH li»" 
clusiv. .

Rubrică, redactată de LOTO- 
PRONOSPOKT.



Trimisul nostru specia! Fa CAL de tenis de masă transmite

FORURILE 11IIMI3 ÎNCfP ACTIVITAItA, 
SPORTIVII ÎSI ÎNCHEIE ANTRENAMENIEEE

NAGOYA, 26 (prin telefon). 
— Apropierea primelor par
tide oficiale din cadrul celei 
de a 31-a ediții a campiona
telor mondiale de tenis de 
masă se simte aici din ce în 
ce mai evident. Toate delega
țiile participante, 50 Ia nu
măr, sînt prezente în acest 
mare oraș japonez și toate 
echipele — fără excepție — 
își intensifică pregătirile, aș- 
teptînd cu înfrigurare ora 
startului. Selecționata femini
nă a țării noastre. încadrată 
și ea integral în această at
mosferă de ultime și serioase 
antrenamente, care trebuie să 
dea răspunsuri antrenorilor 
îiu numai pe teme strict teh
nice, ci si pe acelea, mai di-

NAGOYA, 26 (Ager
pres). In cadrul lucrări
lor ședinței Federației 
Internaționale de Tenis 
de Masă, care au loc la 
Nagoya, a fost stabilit 
locul de desfășurare a 
viitoarei ediții a campio
natelor mondiale. între
cerile vor fi găzduite în 
anul 1973 de orașul Sara
jevo (Iugoslavia). Potrivit 
relatărilor, următoarele 
ediții urmează să se dis
pute în India (1975), An
glia (1977) și S.U.A. (1979).
•> z*

ficile, ale acomodării cu con
dițiile specifice în care vor 
avea loc disputele, a partici
pat în cursul zilei de vineri 
la o ședință de pregătire co
mună cu jucătoarele sovietice 
și cu jucătorii iugoslavii Acest 
antrenament a avut loc tot 
în sala de sport a școlii, a- 
LTată în imediata apropiere a 
Halei Aichi, care va găzdui 
campionatele. In jurul mesei 
pe care Maria Alexandru și 
Svetlana Grinberg schimbau 
puternice lovituri se adunase
ră numeroși ziariști și 
reporteri.

Interesul confraților 
nezi este explicabil
ținem seama de rezultatele 
ultimelor mari confruntări 
internaționale, în care atît 
Maria Alexandru, cît și Svet
lana Grinberg au obținut per
formanțe meritorii. De altfel, 
într-un comentariu al agen
ției de presă „Kyodo", difuzat

foto-

japo- 
dacă

MARIA ALEXANDRU 
aici la Nagoya, se apreciază 
că în întrecerea formațiilor 
feminine primele șanse sînt 
de partea reprezentativelor 
Japoniei, R.P. Chineze, Uniu
nii Sovietice și României, 
precizîndu-se că evoluția Mă
riei Alexandru este așteptată 
cu mult interes. Tot în acest 
comentariu, principalele favo
rite în disputa echipelor mas
culine sînt selecționatele Ja
poniei, R.P. Chineze și Sue
diei.

Rămînînd în domeniul ul
timelor pregătiri, trebuie să 
amintesc faptul că — în sfîr- 
șit! — organizatorii s-au de
cis să pună la dispoziția par- 
ticipanților Hala Ăichi și ast
fel, sîmbătă dimineața, spor
tivele noastre vor putea să 
facă un antrenament de aco
modare cu mesele și cu lu
mina acestei săli. După cum 
ne-au anunțat gazdele, Jucă
toarele românce vor avea ca 
parteneri de antrenament pe 
sportivii iranieni.

Intre timp, a început și ac
tivitatea forurilor tehnice, 
care au dificila sarcină de a 
asigura buna desfășurare a 
întrecerilor. După ce vineri 
dimineața s-a reunit Comite
tul Executiv a! Federației in
ternaționale, sîmbătă se va în
truni Comisia tehnică a aces
tei federații, iar în aceeași zi, 
dar după amiază, va avea loc

prima fntîlnire a membrilor 
juriului de concurs. Se vor 
discuta probleme de arbitraj 
și de organizare tehnică a dis
putelor, care însă nu pot fur
niza prea multe noutăți.

In încheiere, cîteva cuvin
te despre debutul acestei mari 
competiții mondiale. Festivi
tatea de deschidere va avea 
loc duminică după amiază la 
ora 17 (ora locală), după care 
vor avea loc meciuri din ca
drul turneului pe echipe care 
vg dura pînă în ziua de 1 
aprilie. Primele partide sînt, 
însă, programate ceva mai de
vreme, astfel că reprezenta
tiva țării noastre va întîlni du
minică dimineața la ora 11,30 
(ora locală) selecționata Noii 
Zeelande în cadrul grupei 
C. Cu acest meci, Maria A- 
lexandru și Eleonora Mihal- 
ca vor păși în cea de a 31-a 
ediției a C.M. și — după for
ma manifestată pînă în pre
zent — avem speranța că ele 
vor face primul pas cu... drep. 
tul, confirmînd, în continua
re, pronosticurile ce le situ
ează printre protagonistele 
întrecerii.

Constantin COMARNISCHI

0 FRUMOASA
ne-a declarat antrenorul

IMPRESIE ÎN BELGIA
Marin

U

Beltișică la înapoierea In Capitală
întorsIeri la prînz s-au 

din Belgia sportivii români 
care au participat la între
cerile internaționale de lup
te greco-romane organizate 
de federația țării gazdă. La 
această competiție, la care au 
concurat sportivi din șase 
țări, luptătorii noștri au avut 
o comportare remarcabilă, 
trei- dintre ei ureînd pe podiu
mul de onoare, iar în clasa
mentul (neoficial) pe națiuni, 

România ocupînd locul II.
Unele impresii de la fața 

locului (Anvers) ne-au fost 
furnizate de antrenorul clu
bului Rapid București, Marin 
Belușică, cel care a însoțit 
sportivii în Belgia.

„Se cuvine să mă refer mai 
întîr — ne-a spus Marin Be
lușică — la tînărul Ion Păun 
(cat. 57 kg), care a luptat 
foarte deschis, realizînd nu
meroase . procedee tehnice, 
fiind de fiecare dată aplaudat 
îndelung. El a pierdut un sin
gur meci — în fața experi
mentatului Hristo Traikov 

(Bulgari^)— dar sînt convins 
că la o viitoare confruntare 
cu fostul campion european, 
Traikov, luptătorul nostru își 

va lua revanșa. De altfel, 
Țraikpv mi-a declarat, după 
meciul său cu Păun, că a fost 
yimit de riposta primită de

la un adversar despre care 
nici nu auzise. O mare sur
priză pentru toți cei prezenți 
în sala complexului sportiv 
din Anvers a constituit-o 
Marian Ciutan (cat. 62 kg), 
campionul țârii noastre la ju
niori. în fața acestuia s-a în
clinat, printre alții, și cam
pionul (de seniori) al Belgiei 
Lev Dutz. Ciutan a pierdut 
doar partida finală cu N. 
Markov (Bulgaria), și aceasta 
numai pentru că i-a fost tea

mă de luptătorul bulgar.
Abia în ultima repriză Ciu
tan s-a eliberat de trac și a 
executat fulgerător un tur de 
cap, dar în acel moment a 
sunat gongul. După cum se 
știe, Stelian Șerban (cat. 74 
kg), a ocupat locul HI, ceea 
ce constituie un succes nota
bil.

De frumoase aprecieri s-a 
bucurat și tînărul arbitru in
ternațional Ion Bobei, fiind 
solicitat să conducă cele mai 
importante meciuri. în înche
iere aș vrea să subliniez că 
luptătorii români — la primul 

lor concurs in Belgia — au 
lăsat o frumoasă impresie, 
primind încă de pe acum in
vitația pentru ediția de anul 

viitor a competiției.

Costin CHIRIAC

La Sofia

STEAUA
PE LOCUL II 

LA PISTOL VITEZĂ
La Sofia se desfășoară 

concursul internațional de 
tir al armatelor prietene 
— la probele de pistol. 
Formația Ț.S.K.A. Mosco
va șl-a adjudecat victoria 
la pistol viteză cu 2357 
p, iar pe locul II s-a 
clasat Steaua cu 2333 p, 
fiind urmată de Vor- 
wărts Berlin cu 2332 p. 

pistol precizie, româ- 
Teodor Mihai a ocu- 
locul secund cu 549 

proba 
sovieticul
P-

La 
nul 
pat 
p, 
de 
526

In cealaltă 
fășurată în

secund cu 
fiind cîștigată 

Cicikov —
des- 
con-

probă, 
cadrul

cursului — pistol stan-
dard — ordinea arată
astfel : 1. Ț.S.K.A. Sofia
2217 p, 2. Honved Buda-
pesta 2206 p, 3. Ț.S.K.A.
Moscova 2199 p, 4. Stea-
ua 2051 P.

La încheierea primului tur

Corespondență specială din Moscova

PIRGHII ALE CREȘTERII
NEÎNTRERUPTE

In aceste zile de primăvară 
neobișnuit de timpurie, Moscova 
trăiește bucuria apropierii unui 
eveniment de scamă în viața 
țării sovietice, al XXIV-lea 
Congres al P.C.U.S.

Dezbaterile din diferite fo
ruri ale Proiectului de Directive 
cu privire la noul plan cinci
nal de dezvoltare, al optulea 
dintr-o suită glorioasă, au po
larizat atenția tuturor oameni
lor muncii, a întregului popor 
sovietic. Pretutindeni se discu
tă despre planurile viitorului, 
sînt exprimate nădejdi in suc
cesele ce vor urma. Se anali
zează roadele precedentului cin
cinal, roade ce s-au făcut sim
țite în cele mai variate dome
nii de activitate si — bineințe-

N. S. KISELEV 
redactor-șef al ziarului 

„Sovietskî Sport” - Moscova

U-R.S.S-—SUEDIA 8-0
IN DERBYUL CM. DE HOCHEI

etapă a întrecerilor 
la

Ultima 
din grupa A programate 
Berna a oferit, la meciul de 
debut, o nouă surpriză, mai 
ales prin proporțiile scorului. 
La capătul unui joc (disputat 
joi noaptea) în care au domi
nat de o manieră indiscuta
bilă, hocheiștii vest-germani 

au întrecut selecționata S.U.A. 
cu scorul de 7—2 (2—0, 3—1,
2—1). Este prima victorie din 
cadrul turneului obținută de 
formația R. F. a Germaniei, 
care a atacat foarte rapid și 
variat în primele două reprize, 
forțînd adversara la o apărare 
disperată, 
rilor au 
Hofherr
(13,08), Hanig 
(36,21 șl 38,44), 
și Kuhn (49,13). De la 
au marcat Christiansen 
și Boucha (56,23). Au 
corect Bata (Cehoslovacia) și 
Gerber (Elveția).

Ieri
slovacia, in puternică revenire 
de formă, a întrecut categoric 
reprezentativa Finlandei cu 
scorul de 5—0 (0—0, 3-0, 2—0). 
Nordicii au rezistat doar o re
priză, după care au fost nevoiți să

recunoască superioritatea adver
sarilor. învingătorii au reali
zat cele 5 goluri prin Farda,

Punctele învingăto- 
fost

(min.
realizate de : 
5.57), Volk 

(20,33), Philipp 
Hofherr (47,56) 

învinși
(28,11) 

condus

după-amiază. Ceho-

STARȘ/NOV (UiR.S.S.)

Nowak, Nedomansky (2) și 
Holik.

I.a or» închiderii ediției am 
primit rezultatul derbyului 
grupei A : U.R.S.S. — Suedia 
8—0 (4—0, 1—0, 3—0). Au mar
cat : Firsev. (4), Mihailov (2), 
Petrov și Starșinov.

Clasamentul 
primului, tur

1. U.R.S.S.
2. Suedia
3. Cehoslovacia
4. Finlanda
5. R.F.G.
6. S.U.A.

după închiderea 
este următorul :

4 1 o 40— 8 9
3 11 18—18 7
2 1 2 23—15

5
5
5
5 2 12 13—21
5 10 4 15—33
5 10 4 15—29

5
5
2
2

IGNIS VARESE-Ț.S.K.A. MOSCOVAIN FINALA C.C.E. LA BASCHET
dintre cele mai cunoscute 
masculine de baschet de

Două 
echipe 
pe continent. Ignis Varese (de
ținătoarea trofeului) și Real Ma
drid, s-au întîlnlt la Madrid în 
meci retur pentru semifinalele 
„Cupei campionilor europeni". 
Așteptată cu mare interes, par
tida a oferit momente de mare 
spectacol, în care jucătorii celor 
două formații 
plin calitățile 
Prima repriză, 
semnul unui 
s-a încheiat cu un avantaj de 
cinci puncte (37—32) în favoarea 
gazdelor. In partea a doua a jo
cului. baschetbaliștii spanioli au 
forțat ritmul, în speranța refa
cerii handicapului de 23 de puncte 
obținut de italieni în primul meci, 
dar apărarea bine organizată a 
oaspeților a împiedicat acest lu
cru. In final, Real Madrid a ctș- 
tigat cu scorul de 74—es

și-au etalat din 
tehnice și fizice, 

desfășurată sub 
echilibru evident.

STA III O UN PYGMALION AL SCHIULUI

Dintre jucătorii care au evo
luat în acest excelent meci, cei 
mai buni au fost ’Brabender (21 

de Ia Real Ma- 
și Flaborea (12)

p.), Lttyk (19) 
drid, Raga (21) 
de la Ignis.

Baschetbalist!!
tllni în finala competiției forma
ția Ț.S.K.A. Moscova.

Italieni vor în-

FOTBAL-MERIDIANE
„OLIMPICII" BULGARI 

AU DECEPȚIONAT
Pe stadionul Wembley din Lon

dra. în fața a numai 3 OM de 
spectatori, în prima întîlnlre din 
cadrul preliminariilor J. O., 
prezentați va olimpică 
Britanii 
țian), a dispus 
mai anunțat -

Victoria Iui Gustavo Thoeni 
în Cupa Mondială a avut un 
larg răsunet în presa italiană 
de specialitate care n-a omis 
să amintească meritul ce re
vine antrenorului francez 
Jean Vuarnet, cel ce, de trei 
ani, se ocupă de pregătirea 
lotului național ai schiorilor 
peninsulari.

Sub titlul „Și Vuarnet a în
vins", ziarul „STADIO“ din Bo
logna publică un elogios ar-

adresa antrenorului, 
din el :

ticol la 
Spicuim

„Au fost unii care au spus 
că datorită lui Thoeni, Vuar
net a 
micile 
Puțini 
atunci 
tul arzurilor, el și-a propus 
ca prim obiectiv Sapporo, 
mărturisindu-și dorința de a 
construi întreaga echipă după 
modelul lui Thoeni.

avut dreptate în pole- 
cu cei ce l-au criticat, 
își amintesc, însă, că 
cînd a luat în mînă lo-

LE9
Sports ÎMPOTRIVA

ATLETISMULUI DILUAT
Liga belgiană de atletism 

își dă seama că unul din mo
tivele dezinteresului pe care 
îl manifestă uneori publicul 
pentru sportul olimpic, nr. 1 
— scrie ziarul de specialitate 
LES SPORTS din Bruxelles — 
îl constituie lungimea con
cursurilor atletice și progra
mul lor încărcat... Cluburile 
care organizează reuniuni 
«normale» au tendința să ali
nieze cît mai mulți atleți pen
tru a le da posibilitatea să se 
producă în public. Concursu
rile durează prea mult, sînt 
obositoare pentru spectator 
care se rătăcește astfel în
tr-un program prea vast și 
iese de pe stadion cu un fel 
de indigestie. Pe scurt, îi pie
re pofta de atletism...

Noile prevederi adoptate de 
Liga belgiană de atletism au

ca scop 
inflații :

1. O

remedierea acestei

organizare rapidă a 
concursurilor internaționale, 
debarasate de orice probe de 
interes secundar;

2. Limitarea numărului de 
probe în concursurile, interne, 
în care de asemenea se re
comandă restrîngerea probe
lor de interes secundar și a 
celor rezervate juniorilor ;

3. Organizarea separată a 
concursurilor pentru atleții ti
neri sau începători.

...Aceasta înseamnă un oa
recare progres căci nu se vor 
mai amesteca întreceri impor
tante cu altele pe care doar 
rudele apropiate ale sportivi
lor le urmăresc cu pasiune. 
Este nu numai punctul de 
vedere al spectatorului, dar ți. 
al ziaristului. ,

...Jean Vuarnet a fost un 
Pygmalion la înalt nivel și 
opera lui nu trebuie subapre
ciată așa cum încearcă unii. 
Din fericire, Omero Vaghi, 
președintele Federației italie
ne de schi, a înțeles că Vuar
net și Thoeni sînt două ele
mente inseparabile. Intr-ade
văr cei doi se înțeleg aproape 
din priviri ; cîteva cuvinte ale 
lui Jean îi sînt de ajuns lui 
Gustavo. Ni se pare conclu
dent acest episod petrecut la 
începutul zilelor de glorie ale 
lui Thoeni, la Val d’Isere, în 
decembrie 1968 1 Russel con
ducea în slalomul uriaș cu 
numai cîteva sutimi de se
cundă. Thoeni se afla pe lo
cul secund, după prima man
șă. Cînd a venit clipa star
tului Vuarnet s-a apropiat 
de Thoeni, cu țigara în col
țul gurii și cu o privire nu
mai zîmbet care spunea i nu 
fii îngrijorat Gustavo, ai să 
cîștigi în manșa a doua. Rus
sel va fi nervos, iar tu ai să 
cîștigi slalomul. Ai să-1 în
vingi ușor! Thoeni, care dă
dea semne de nervozitate, s-a 
calmat și, într-adevăr, a cîș- 
tigat slalomul uriaș. Lucrurile 
s-au petrecut așa cum gîndi- 
se Vuarnet.

Apoi a venit proba coborî- 
rii, în care Thoeni nu reali
zase mare lucru pînă atunci. 
Și Vuarnet a reușit să trans
forme, cu sfatul său, un sla
lomist prin excelență, într-un 
coborîtor redutabil. Astfel. 
Thoeni s-a clasat al 3-lea în 
coborîrea de la Sugarleaf ceea 
ce î-a permis să cîștige, apoi. 
Cupa Mondială".

re-
Marii

(10 englezi șl un sco- 
■ așa cum ara 
de selecționat» 

olimpici a Bulgariei, cu 1—0. prin 
golul Înscris cu capul de Adams 
in min. 15.

Echipa bulgară, în rlndurile că
reia au evoluat 6 Internaționali 
din Mexic, a decepționat prin jo
cul confuz, lent, cu multe pase 
trimise fără adresă șl acțiuni in
dividuale. Excepție a făcut doar 
extrema dreaptă Veseltnov. Bo
uev. care în multe meciuri Inter
naționale a fost un jtfjAtor de 
baza, s-a pierdut complet, fiind 
schimbat în min. 60. lakimov. 
excelent în meciurile de campio
nat. a abuzat de joc individual, 
ratind Ș; citeva ocazii favorabile. 
Apărătorii, la rîndul Ier. au co
mis numeroase greșeli.

Reprezentativa britanică a fost 
alcătuita din jucători ce activea
ză in campionatele de amatori. 
Fără nume sonore, echipa s-a 
prezentat ca un colectiv bine su
dat, cu o bună pregătire fizică 
" joc rațional. Returul are loc 

5 mai, Ia Sofia.
Șl 
la

SUS-

MECIURI AMICALE 
Șl DE CAMPIONAT

* Selecționata Austriei a 
ținut un joc de verificare la Ham
burg în compania formației Ham
burger S.V. pe care a învins-o cu 
3—1 (1—0), prin punctele înscrise 
de Schmidradner, Fak și Kreuz, 
respectiv Uwe Seeler.

•» Echipa Australiei a ciștigat 
turneul de la Tokio. Ea a învins 
în finală cu 6—2 selecționata se
cundă a Japoniei. Pe locul trei 
s-a clasat echipa daneză Boldklub 
Frem care a întrecut cu 5—1 
(0—1) prima reprezentativă a Ja
poniei.

*» După 19 etape, in campiona
tul Turciei pe primul loc se află 
Galatasaray cu 27 de p, urmată 
de formația Fenerbahce, oare este 
pregătită de antrenorul C. Teașcă, 
cu 25 de p. In etapa a 19-a, Fe
nerbahce a întrecut cu 4—2 pe 
Vefa.

In etapa a 26-a a campiona
tului francez, st. Etienne a sur
clasat cu 6—0 pe Bastia, iar Ol. 
Marseille a terminat la egalitate cu 
Angoulâme (0—0). Alte rezultate: 
Angers — Reims 0—3: Strasbourg 
— Rennes 3—4; Sedan 
deaux 0—2 ; Ajaccio — Sochaux 
1—0. Partida dintre - 
Nîmes și Metz a fost a minată, 
în clasament conduc Șt. Etienne 
și Marseille cu cite 36 p, urmate 
de Nantes 32 P etc.

•9 In campionatul englez. Hud
dersfield a învins în deplasare cu 
scorul de 3—0 formația Crystal 
Pâlace

•• în cadrul sferturilor de fi
nală (meci tur) ale, „Cupei Eu
ropei Centrale", echipa austriacă 
Graz A.K. a jucat pe teren 
propriu cu M.T.K. Budapesta : 
0-01

Bor-
echipele

Ies — în rîndul acestora figu- 
rînd cultura fizică și sportul.

Pentru a da o imagine a rea
lizărilor cu care se poate mîn- 
dri la ora actuală sportul so
vietic, este suficient să alegem 
o serie de date și cifre. In 
Uniunea Sovietică construcția 
de mari stadioane a trecut de 
a 4-a mie. Peste 35 000 de com
plexe sportive, 40 000 de tere
nuri acoperite, 5 000 de campin
guri turistice figurează în sta
tistica dotărilor sportive în ora
șe și regiuni. Se calculează că 
nu mai puțin de 20 milioane de 
locuitori ai U.R.S.S. pot practi
ca sportul și cultura fizică, în 
mod simultan; pe totalul bazelor 
sportive existente.

Firește, asemenea mărturii ale 
uriașului avînt pe care l-a luat

mișcarea sportivă din Uniunea 
Sovietică sint motive de justi
ficată mîndrie. Ele cuprind, tot
odată, expresia grijii față de 
om, prezentă Întotdeauna în 
preocupările partidului leninist. 
Iată de ce, fără îndoială, găsim 
în Proiectul Directivelor Con
gresului asemenea sarcini pri
vind „dezvoltarea activi
tății de cultură fizică și sport 
și o mai bună folosire a ba
zelor sportive”.

Sint trăsături caracteristice 
ale colaborării strînse care e- 
xistă între organizațiile de 

partid, cele economice și cele 
sportive, avînd drept țel ne
mijlocit grija pentru sănătatea 
poporului. In această colabora
re rodnică este cuprinsă și ga
ranția progresului continuu al 
mișcării de cultură fizică și 
sport, o pîrghie a creșterilor 
neîntrerupte intr-un domeniu 
de activitate care s-a dovedit 
nemijlocit legat de viața po
porului sovietic.

REVENIRE A CICLIȘTILOR POLONEZI
IN IITURUL ALGERIEI0

V. Selejan se menține pe locul 5
26 (Agerpres). — Turul 
Algeriei a continuat cu 
9-a Batna—Constantine,

ALGER 
ciclist al 
etapa a 
în care rutierii polonezi — care 
pierduseră minute prețioase în 
ziua precedentă — au contra
atacat puternic, reușind să-și pla
seze trei oameni în plutonul 
fruntaș. O comportare bună au 
avut, de asemenea, cicliștii ro
mâni ștefan Suciți (locul 4 in 
etapă) și Vasile Selejan, sosiți 
în același timp cu învingătorul. 
Iată clasamentul etapei : 1. Cze- 
chowski (Polonia) a parcurs 117 
km în 2 h 58:42 ; 2. Szurkowski 
(Polonia) ; 3. Hamza (Algeria) ;

4. Suclu (România) ; 5. Kreszo- 
wiec (Polonia) ; 6. Verrydt (Bel
gia) șl elțl 15 alergători — toți 
în același timp cu primul cla
sat.

Liderul clasamentului general 
este polonezul Kreszowlec, urmat 
de Kozîrov (U.R.S.S.) — Ia 34
sec., Maertens (Belgia) — la 
2:22, Guslatnlkov (U.R.S.S.) — la 

• 2:57 Hamza (Algeria) — la 3:39, 
Selejan (România) — la 5,24, 
Knispel (R. D. Germană) — la 
5:30. Roques (Franța) — la 5:52, 
Peschel (R. D. Germană) — la 
6:43, Szurkowski. (Polonia) — la 
9:40 etc.

JOE FRAZIER A PĂRĂSIT SPITALUL
Dr. Edwin Campbell: „Clay

NEW YORK, 26 (Agerpres). 
Medicul Edwin Campbell, 

component al Comisiei de box 
a statului New York, a declarat 
că Joe Frazier și Cassius Clay 
sint suspendați in mod automat 
pe o durată nelimitată „ca ur
mare a rănilor primite in tim
pul meciului susținut de cei doi 
pugiliști la 8 martie”. Suspen
darea în asemenea cazuri este 
stipulată de regulamentul comi
siei new-yorkeze. Dr. Campbell, 
confirmînd diagnosticul medici
lor din Philadelphia, a dezmin
țit, totuși, posibilitatea unui 
traumatism grav de care 
s-ar fi bănuit că suferă Frazier. 
..Dacă aș fi descoperit simpto- 
me de acest gen — a spus 
Campbell — aș fi ordonat inter
narea lui Frazier în spital ime
diat după meci”.

în același timp, Yancey Dur
ham. antrenorul campionului 
mondial, a declarat că zvonurile 
potrivit cărora elevul său ar fi 
fost internat în spital pentru

și Frazier sint suspendați
de un traumatisma fi tratat

cerebral sînt cu totul false. „Joc 
nu are nimic — spune Durham 
— Toate aceste născociri des
pre o eventuală boală gravă 
sint ridicole. A fost vorba doar 
de o creștere a tensiunii arte
riale și de un simplu hematoni 
la ochi care s-a resorbit”.

în continuare, Durham a ară
tat că Joe Frazier nu renunță

Pe o durată nelimitată..."
la turneul in 
ția sa de 
,.Knock-outs”, 
este, dar se va limita la muzică 
și probabil nu va susține me
ciuri demonstrative 
proiectase inițial.

In cursul zilei de joi, 
Frazier a părăsit 
Philadelphia, unde 
ternat acum zece zile.

Europa cu forma- 
muzică de jazz 

al cărei dirijor

așa cum se

spitalul 
fusese

Joe 
din

NEREGULARITĂTILE SECUNDULUI LUI CLAY
Comisia sportivă a statului 

New York a hotărît să sus
pende pe timp nelimitat pe 
Drew Brown-Bundini, secun
dul lui Cassius Clay în re
centul meci dintre acesta și 
Joe Frazier. Bundini s-a fă
cut vinovat de 
petate de la 
deoarece, în tot

15 reprize 
la Madison

„abateri re- 
regulament" 
decursul ce- 
ale întîlnirii 
Square Gar-

den, el a strigat de pe .mar
ginea ringului lui Clay cum 
să acționeze în diferite situa
ții. Deși a fost avertizat de 
cîteva ori, secundul lui Clay 
nu a renunțat să dea sfaturi 
ba, mai mult chiar, în repriza 
a 15-a, cînd Clay a fost tri
mis de adversarul său la po
dea, Bundini l-a stropit ime
diat cu apă pe boxerul că-

Joi, la ieșirea din spital, campionul mondial al „greilor" Joe Frazier (dreapta) este tnttmpinat 
prietenește de fostul deținător al centurii, Floyd Patterson
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O NOUĂ VICTORIE 

A LUPTĂTORILOR 
SOVIETICI

înConlinuîndu-și turneul 
S.U.A., reprezentativa de lupte 
libere a U.R.S.S. a evoluat la 
Evanston (Illinois) în compania se
lecționatei țării gazdă. Victoria a 
revenit luptătorilor sovietici 
scorul de 7—3.
categoriei grea, ______
Larry Kristoff a obținut o sur
prinzătoare victorie la puncte în 
fața - - -
Șota

eu timpul de 1:52,2. Pe locul se
cund s-a clasat Frank Heckl — 
1:52.8. In cursa de 500 y liber, 
victoria a revenit lui John Kin
sella cronometrat în 
în proba 
loc s-a 
20,3.

4:27,4, iar
de 50 y liber pe primul 
clasat Dave Edgar cu

CONCURSUL
DE CĂLĂRIE 

DE LA DORTMUND

cu
In limitele 

americanul-

CLAY REGAZZONI 
CEL MAI RAPID

fostului campion mondial 
Lomidze.

ÎNTRECERILE 
TENISMENILOR 
PROFESIONIȘTI

turneul profesionist de tenisIn
de la Blue Island (Illinois) aus
tralianul Roy Emerson a pierdut 
cu 6—1, 3—6, 6—7 în fața spa
niolului Andres Gimeno. Ameri
canul Arthur Ashe l-a întrecut 
cu 6—4, 6—4 pe australianul Ray 
Ruffels, iar John Newcombe a 
dispus cu 7—6, 4—6, 6—4 de Fred 
Stolls

Tradiționala cursă automobilis
tică (formula I) desfășurată pe 
circuitul de la Brands Hatch a 
fost cîștigată în acest an de el
vețianul Clay Regazzoni. învingă
torul, care a concurat pe o ma
șină „Ferrari", a realizat, o me
die orară de 173,873 km, fiind ur
mat de englezii Jackie Stewart 
pe „Ford" și John Surtees pe< 
„Brabham", australianul Tim 
Schenken pe „Brabham” și neo
zeelandezul Howden Ganley pe 
„B.R.M.".

HANDBALISTII FRANCEZI 
LA SOFIA

Concursul internațional de călă
rie de la Dortmund s-a încheiat 
cu o probă de obstacole în care 
victoria a revenit sportivului en
glez Harvey Smith care a con
curat pe calul „Summertime". El 
a parcurs traseul în lungime de 
300 m cu 6 obstacole în 29,5 și 0 
puncte penalizare... Pe locul 
secund s-a clasat vest-germanul 
Alwin Schockemoehle pe „Donald 
Rex“ — 29,9 și 0 p. p.

R. POULIDOR CÎȘTIGA 
„SĂPTAMÎNA 
CATALANA"

DE
CAMPIONATELE
NATATIE ALE S.U.A,

prima zi s campionatelor u-în ____  _ _ ___._________
niversitare de natație ale S.U.A.. 
care se desfășoară în bazin mic 
la Ames (lowa), cunoscutul re
cordman Garry Hall a stabilit 
cea mai bună performanță mon
dială în proba de 200 yârzi mixt

La Sofia, în meci Internațio
nal amical de handbal, reprezen
tativa Bulgariei a dispus de cea 
a Franței — " '* “ “CU 16—10 (6—6).

A PATRA VICTORIE
campion belgian Eddy 
qbțlnut cea de-a patra

Celebrul
Merckx a ____ ________ ,____
victorie în actualul sezon ciclist 
international. După ce a ciștigat 
Turul Sardiniei, Cursa Paris — 
Nisa și Cursa Milano — San Re
mo, el a terminat învingător și 
în competiția ^Het volk", des-

Competiția clclistă Internaționa
lă „Săptamîna catalană" s-a în
cheiat cu victoria rutierului fran
cez Raymond Poulidor, urmat de 
suedezul Gosta Pettersson — la 
9 sec., spaniolul Luis Ocaha ita
lianul Italo Zilioli și belgianul 
Georges Piqtens — toți la 14 sec. 
Ultima etapă ManlJeu—Soldeu a 
revenit italianului zilioli. crono
metrat pe 169 km în 4h 59:53.

A LUI EDDY MERCKX
fășuțată în . circuit la Gând (Bel
gia). .Eddy. Merckx a condus tot 
timpul, fiind cronometrat după 
191 km cu timpul de 4h 43’. La 

1:33 a sosit un pluton de cinci 
alergători, condus de compatrio
tul său Roger Rosiers. Olandezul 
Joseph Huysmans a ocupat lo
cul 7 la 2 minute de învingător.
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