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• Noul lider este o veche cunoțtin

fă — Wanzlik • Prinsen, autorul

unei evadări care a schimbat

complet fafa clasamentului

ccnță Bueșoaia, ca
re eu pă-ăsit cele 
14 clădiri — «ola
rii (cu ctfe un pe
rete întreg de ra
clă) și au ieșit <n 
marginea comunei 
Frasin, cu pedago
gii fi instructorii 
lor, îmbujorați în
tocmai ca florile 
care le încărca* 
brațele; ți apoi 
minerii de Ia Iaco- 
beni, căutătorii de 
minereu de man- 
gan din măruntaie
le obcinelor bu-

tare «u transmis 
urarea lor tra

pe o i—.en- 
țoselei : 
i prerut

i
i
i

OMAGIU i
ANTRENORILOR! i

acă mergem tot așa, cres- 
,11 cend'o, cu Turul Romă- 

niei, ne întrebăm ce ne 
vor mai rezerva etapele vi
itoare. Priveliștile tot mai fru
moase, numărul spectatorilor 
cresctnd tn progresie aritmeti
că, bătălia ciclismului mereu 
mai aprigă. Pînă unde ? Noroc 
că resursele sînt vaste. Cele de 
frumusețe naturală, ce să mai 
vorbim...
f'iraverstnd, cu o viteză de 

astă dată blestemată, regiuni 
peste care privirea cere să a- 
daste îndelung, fără si poată, 
dulcile obcine ale Țării de Sus, 
apele molcome ale Moldovei și 
Bistriței, valea Putnei ți de
presiunea Domelor, munții 
țRodnei șl ai Călimanilor care 
abia se ghicesc tn zare, — toa
te acestea invită la admirația 
și solicită popas de bella vista. 

Dar nu numai atît. Stntem pe 
drept cuvînt invidioși pe cei ce, 
paralel cu noi, au răgazul si 
dea o raită pe la multele comori 
din împrejurimi, la cetatea Su
cevei și satul lui Ciprian Po- 
rumbescu, la mănăstirile cu 
fresce exterioare sau pe valea 
Suhai pe care a rătăcit Vito
ria Lipan, la păstrăvăria de la 
Vama sau la moderna fabrică 
de lapte praf de la Ctmpulun- 
gul Moldovei.

Stntem invidioși, dar avem șt 
noi compensațiile noastre : cor
donul viu format de școlărițe 
tn bluze albe, la Gura Humoru
lui, parcă anume pentru a ono- 

■ ra loialitatea dîrzei curse ; apoi 
cioporul nesfîrșit de piohieri, 

^cu sutele, de la tabăra de va-

eovinene 
cicliștilor 
diționali fescrisd 
si placardă deasupra ( 
„Noroc bun!“ Dar mei 
de toate, cu fiecare etapă, eiș- 
tigăm tot mai mult sentimentul 
ci Turul României obține o 
semnificație superioară senru- 
lui strict sportiv, pmn caravana 
sa impresionantă care lea^d și 
ea patria tn înconjurul său, 
tn ața fel tnctt bitrînul din IU— 
șești, care tși flutură pălăria eu 
emoție și sinceră participare o- 
nortnd mesajul venit de depar
te, nu se simte de loc izolat tn- 
tr-un colț de țară.

■ Cicliștii părăsesc vechea 
I „Cetate de scaun' a Moldo-
I vei - Suceava

CLASAMENTE
CLASAMENTUL IN

DIVIDUAL AL ETAPEI A 
IV-A, SUCEAVA — VATRA 
DORNEI, 110 KM (media ora
ră 36,00 km) : 1. Y. HEZARD 
3h 03:40, 2. J. Wanzlik 3h 04:23, 
3. T. Andresen, 4. R. vercau- 
ter, 5. H. Vermeeren, 6. W. 
Prinsen, 7. M. Voegele, 8. B. 
Patzig, 9. J. C. Alary, 10. C. 
Grigore, 11. W. Ziegler, 12.
G. Moiceanu, 13. S. Realfsen 
— același timp cu Wanzlik, 14.
H. Bilrkl 3h 05:06, 15. P. Van 
Oudehhove, 16. A. Mollet, 17. 
H. Benjamins, 18. Șt. Cernea, 
19. P. Van Kerkove, 20. P. 
Menard — șl Încă 20 de aler
gători, același timp cu Bilrkl.

(Continuare tn pag. a 4-a)
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YVES HEZARD

IN LABIRINTULFILE DIN ISTORICUL
CAZULUI MERCKX"

• Lovitură de teatru 8 „Giro" continuă 8 Un 
; cor perfect acordat 8 Sarabanda ipotezelor

8 In arcanele chimiei 8 Certitudinile se cla
tină 8 Clemență, dar...

IN PAGINA

Azi, pe stadionul „23 August", de la ora 17,30

TURULUI CICLIST AL ROMÂNIEI

ALTE TREI FINALE 
LA „PROFESIONALE"

După volei, școlarii de la 
,,profesionale" lși vor desem
na campionii tn alte trei dis
cipline sportive. La atletism 
București, 22—23 iunie (stadio
nul Tineretului de la ora 9), 
la handbal — Sibiu, 22—26 iu
nie șl la fotbal — București 
22—28 iunie (stadionul 23 Au
gust II de la ora 8,30).

C. Vlad (Dinamo) pe calul Spirt, în timpul probei 
de obstacole, categorie mijlocie.

Foto : T. RO1BU

^NAȚIONALELE
ȘCOLARE 

S-AU ÎNCHEIAT
Școala sportivă Constanța 

și Liceul nr. 2 lași 
campioane la handbal
Ieri dimineață, pe terenul 

Tineretului, s-au încheiat cam
pionatele naționale școlare șl 
de juniori, la handbal. în par
tida decisivă a turneului femi
nin, handbalistele Școlii spor
tive din Constanța șl-au În
vins colegele din Tg. Mureș 
cu un scor concludent (6—2) 
cîștlgînd astfel titlul de cam
pioane. Alte rezultate : Școala 
sportivă Sibiu — Școala spor
tivă Cluj 8—11, Liceul nr. 2 
Brașov — Școala sportivă 
P. Neamț 12—4.

La băieți, campioana era 
cunoscută 'încă din etapa tre
cută : Liceul nr. 2 Iași. Aceas
ta a învins, In ultima etapă, 
pe fosta deținătoare a titlului, 
Dinamo București (19’—18). Al
te rezultate : Școala sportivă 
nr. 2 București — Școala 
sportivă Tg. Mureș 22—19, Li
ceul nr. 4 Timișoara — Școala 
sportivă sibiu 22—15.

i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

i

A I
I

A sosit „Ziua F*, ziua mult 
așteptatei finale a Cupei Ro
mâniei ! Peste cîteva ore, 
două din cele mai reprezen
tative team-uri de club ale 
țării vor păși pe gazonul 
stadionului „23 August" 
dorința fierbinte de a cîștiga 
invidiatul trofeu.

Deși pronosticurile se îm
part, iar Cupa va poposi, în 
cele din urmă, în brațele 
unui singur om, Ghergheli 
— căpitanul dinamoviștilor, 
sau Hălmăgeanu — căpitanul 
echipei Steaua, avem convin
gerea că trofeul se va afla 
în bună păstrare în anul ce 
urmează. Motivele sînt evi
dente, ele fiind exprimate 
chiar de... afișul Cupei, care 
ne spune că în acest an 
„Competiția K.O.“ a făcut 
knock-out toate echipele mici 
cu ambiții mari, duetul de 
gală urmînd să-l susțină două 
vedete de prima mărime.

Fără a trece peste meri
tele „viorilor mici*, care dau 
vitalitate și culoare celei mai 
populare competiții fotbalis
tice a țării, vom spune că 
ultima lor reprezentantă — 
Chimia Suceava — a avut 
o evoluție remarcabilă (eli- 
minînd, printre altele, puter
nica echipă a universitarilor 
clujeni), dar sorții au adus-o 
în faza semifinală în fața 
unui team din categoria 
greilor' cu punch necruță-

CU

Oricum, toată stima pentru 
performanța fotbaliștilor din 
vechea cetate de scaun a 
Moldovei.

Ce ar mai fi de spus des
pre finala de astăzi ?

Că este expresia rezultantă 
a luptei a 2634 de echipe, din 
„războiul" lor sportiv ieșind 
învingătoare două team-uri 
care în întîlnirea de astăzi 
pornesc la „luptă dreaptă" 
pentru cucerirea satisfacției 
supreme.

Un ultime element : spec-

ceste rînduri «e vor adresate 
ultimilor autori ai victoriilor și 
primilor vinovafi ai înfrînge- 
rilor...

Oricît este de ignoră și 
de minată de un subiectivism

pe cît de revoltător, pe otit de trist, 
cu teoria de mai sus ne am întîlnit de 
nenumărate ori, exprimată fățiș sau 
voalat, așa că o luăm in considerație, 
pentru că realitățile nu trebuie ocolite 

în accepția profesională, adresanții 
către care se îndreaptă gîndul acestor 
rînduri sînt autorii de idei ; în cea 
umanistă — sînt bărbații care creează 
primii răspund prjmiî si suferă primii...

Egalînd toți acești termeni cu gene
ricul „antrenor*, obținem un sistem 
ecuațional complex, temă polivalentă 
pentru ore-discuții și chiar zile-dîscuții.

Tăiem deliberat felia de 
mai reactivă : antrenorii 
primii I

Gnd ?
L-ați văzut pe Nicolae 

plimbindu-se noaptea, fără 
străzile Bacăului ?

Ati prins oare, dragi spectatori, mo
mentele cînd Ștefan Covaci își „su
dează* una de la alta țigările ?

Destui craioveni ar putea depune 
mărturie asupra extraordinarului zbu
cium al lui Bazil Marian care, dumi
nică dimineața, tn holul hotelului Mi
nerva, «-a ridicat — tn mai puțin de 
10 minute — de 20 de ori de pe scaun, 
reașezîndu-se mereu și iar ridieîndu-se...

Gne poate sâ înțeleagă... lacrima 
care a mijit în colțul ochiului sobrului 
(și aparent „durului") antrenor Ștefan 
Coidum tn clipa în care Neagu a în
scris golul Universității Craiova ?

Ați văzut oare masca dramatică a 
feții antrenorului 
îndoieli pînă la 
pionatului ?

Ca să nu
Teașcă, care 
și despre a 
spune (în glumă, bineînțeles) că va fi 
cedată post-mortem ASCAR-ului pentru 
studiu...

Lor, acestor mari suferitori ai fot
balului, cel mai crud dintre jocuri, un 
binemeritat omagiu I

viată cea
— suferă

Dumitrescu 
somn, pe

Drăgușin, sfîșiatâ de 
ultimul fluier al cam-

vorbim de Constantinmai
„mort a fost și a înviat* 
cărui inimă fantastică se

Marius POPESCU
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FIECARE CU BUCHET UL LUI: (stingă) Bazil Marian cu Dumitrache, Dinu și Lucescu; 
(dreapta) Covaci cu Sătmăreanu, D. Nicolae și Voinea.

desen de NEAGU RADULESCU
tacolul acestei finale (nădăj
duim din toată inima să fie 
într-adevăr un spectacol) va 
fi arbitrat de Aurel Bentu, 
cel care azi primește cupa 
pentru cel mai bun arbitru 
român al anului, avind deci 
un motiv în plus să-și ono
reze la cel mai înalt nivel 
prețuirea de care se bucură.

Să sperăm, deci, că astăzi 
cortina va cădea peste un 
ultim act (al activității com- 
petiționale interne) jucat LA 
ÎNĂLȚIME !

C. VLAD CONFIRMĂ

CONCURSUL INTERNATIONAL DE TENIS DE MASA

JUCĂTORII NOȘTRI N AU DAT SATISFACȚIE

I

(m. P-)

BUNA PREGĂTIRE LA OBSTACOLE
In cea de a treia zi a campionatului republican de călărie 

(etapa I) ce se desfășoară pe baza hipică din calea Plevnei, 
s-au disputat trei probe. Iată rezultatele înregistrate : proba 
de dresaj, categorie semigrea : 1. Vlad Postelnicu (Centrul 
călărie București) cu Brebenel, 2. Eugen Cotan (Centrul că
lărie București) cu Sulina ; proba de obstacole, categorie 
mijlocie (au luat startul 27 de concurenți) : 1. C. Vlad (Di
namo) cu Spirt, 2. A. Donescu (Steaua) cu Graur, 3. A. Bo- 
zan (Dinamo) cu Sondor, 4. Roșea (C.S.M. Sibiu) cu Bigam ; 
proba de obstacole fete (au luat startul 13 concurente) :
1. Gabriela Ionescu (Centrul călărie București) cu Ghidran,
2. Varturi Gheorghe (Dinamo) cu Himalaia, 3. Irina Cioc- 
mata (Steaua) cu Graur, 4. Elena Danacu (Dinamo) cu Jack.

Astăzi, de la ora 9,00, se va disputa proba de obstacole 
categoria semigrea și proba pe echipe.

Doboși și Macovei, echipierii 
primei noastre formații mas
culine, s-au comportat slab în 
finala disputată în compania, 
Cehoslovaciei și au pierdut cu 
3—0. Dacă Macovei nu avea 
șansă în fața lui Turai, cîștigă- 
tor al Criteriului european de 
anul trecut, în schimb de la 
Doboși am așteptat mai mulț 
în partida cu Grlovschi. Jucă
torul român s-a complăcut 
însă într-un joc prea moale, 
pasiv, s-a depărtat nepermis de 
mult de la masă, cedînd cu 
regularitate inițiativa.

Nici echipa întîi de fete 
(Crișan, Alexandrescu) nu s-a 
arătat într-o bună dispoziție de 
joc, pierzînd încă din serii, la 
Ungaria, cu 3—2, care are în 
Molnar o jucătoare de mare 
viitor. In finală Iugoslavia a 
înving Ungaria cu 3—0.

Astăzi, în sala Floreasca, de 
la ora 9 se vor 
dele de simplu, 
16,30 finalele.

disputa parti- 
iar de la oia

NAUMESCUNicu
maestru al sportuluiDERBIUL CAMPIONATULUIDE LUPTE GRECO-ROMANE

Mult așteptatul derbi al 
campionatului diviziei A de 
lupte greco-romane, meciul 
Dinamo București — Steaua, 
este programat astăzi dimi
neață, de la ora 9, în sala 
Giulești. După ce a cucerit 
toate edițiile campionatului 
(20 la număr) formația dina- 
movistă dă astăzi cel de al 
21-lea asalt. De astă dată, in-

să, antrenorii clubului Steaua, 
V. Popovlci și Gh. Șuteu, pre
zintă o garnitură omogenă, cu 
reale posibilități de a reuși să 
stopeze „lunga cursă" dina- 
movistă. Dar, indiferent de 
rezultat, cel prezenți astăzi in 
sala giuleșteană vor avea pri
lejul să-i vadă în acest duel 
pe gei mai buni luptători din 
țară.
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MARII COMPETIȚII

I c

LOVITURA DE TEATRU

st.

„ Turul ciclist al României" 0)

AH! ACEASTA
ÎNGROZITOARE

MĂGURĂ
A CALOLOI

„Petre Ntiță mă 
încuraja, tn timp 
ce o întindea vlr- 
tos„. apostolețte"

Prin» ediția • „Turului Ro
mâniei' a avut loc In anul 
1934, între 5 șl 12 august 
Traseu] a mârjret 1.026 km 
tatpârțiți fa 7 etape și a po
posit în următoarele orașe, 
capât de etapi i Buzău, Brăi
la, Bacău, Brașov (zi de re
paus), Sibiu, Pitești. Din în
tregul traseu, doar 250 km an 
fost asfaltați.

Această primă ediție — ea 
și următoarei* două — este 
«trins legată da numele unui 
vajnic animator al ciclismului 
din acea vreme — președinte 
ăl federației de specialitate — 
Văsile Canarache; acest „papa 
Desgranges' al ciclismului ro
mânesc. direr'Or al ziarului 
„Tempo*, initiator'll și orga
nizatorul competiției. (Astăzi, 
apreciat director âi Mteeului 
de arheologie din Constanța).

De la debut, competiția a 
avut caracter Internațional, 
prin prezența la start a repre
zentativei vecinilor noștri de 
peste Dunăre, bulgarii. De alt
fel. din cele 17 ediții, desfășu
rate pină aeum. doâr 6 âu 
avut caracter intern. Din cele 
11 editi’ CU participare străi
nă. doar 4 au revenit cicliști
lor oaspeți (1934. 1935, 1936 si 
1946). ta celelalte 7 victoria 
fiind obținută de sportivii ro
mâni (1^4, 1959. 1960, 1961, 
1966. 1967 si 1968).

Iată, pe scurt, cronica pri
mei ediții. Lă Buzău. In prima 
etapă, ciștigă bulgarul Marin 
Ni-colov. A doua ai. la Brăila, 
„tricoul galben* fi Îmbracă 
Comei Nițe*ct^ din echipa

noastră națională, care, sosind 
primul și Ia Bacău, capătul 
etapei a treia, își consolidează 
poziția de lider. De la Bacău 
Spre Brașov, in urma unei 
atroce crize de ficat, „tricoul 
galben* abandonează. Lider 
redevine NLcolov, care va ciș- 
tiga prima ediție a „Turului 
României* — urmat de sole- 
gul său Ghenadie Simov. Pri-

i

FILE DIN ISTORICUL

mul român (pe locul al trei
lea) î brăileanul Zamfir Mun- 
teanu, urmat în ordine de se
verineanul Victor Gogan, Ni- 
chlae Ion Țapu, G. Țoncu, 
D. Hrenciuc, Dede Negoescu 
etc. Media orară 25,140 km.

★
A doua ediție (1935) cu

noaște o amploare evidentă. 
La start se aliniază cicliști 
din 5 țări! Franța, Polonia, 
Bulgaria, Iugoslavia și Turcia. 
Proba se desfășoară pe un 
traseu mărit: 11 etape, însu- 
mînd 1710 km (400 km asfal
tați). Ga și în ediția anterioa
ră, bulgarul Marin Nicolov 
cîștigă prima etapă : București 
— Caracal (170 km) pe o căl
dură toridă și un drum infer
nal. Este deposedat de „tricoul 
galben* la Lugoj, capătul eta-

pel a treia, de iugoslavul Ste
ps n Prosinek, care sosește de 
unul singur cu un avans de 17 
minute; El va pierde invidiatul 
tricou ia Cluj, în ziua de re
paus, după etapa a Vil-a, ctș- 
tigată de C. Tudose, deoarece 
delegația iugoslavă s-a retras 
în urma unor divergențe sur
venite între cîțiva sportivi iu
goslavi șl câștigătorul etapei, 

Lider devine „individualul* 
Virgil Mormocea din Brăila. 
Acesta însă va abandona în 
etapa a 9-a, în drum Spre Bu
zău, din pricina unei infecții 
la o unghie de Ia picior, cit 
și a rănilor grave pricinuite 
de șa. Noul lider este polone
zul Sigismund Daniel (victo
rios la Buzău) pa care Țapu 
îl atacă cu succes pe ruta deo
sebit de dificilă Buzău — Bra
șov, unde sosește solitar cu un 
bun avans asupra polonezu
lui. Atacul îi reușește și în 
ultima etapă, Brașov —- Bucu
rești, Țapu acumultod un 
avans care-1 dădea dreptul să 
spere la victoria finală. Dar, 
o pedală ruptă Ia Ieșirea din 
Ploiești, pune capăt strădanii
lor sale, Daniel cîștîgă „Tu
rul", urmat de Țapu, Lipinsky 
(Polonia), C. Tudose, Ștefan 
Dinu etc. A foât ediția cu cel 
mal populat start 
concurenți - 
mai multe
Media Urară

98 da
- dar șl cu cela 
abandonuri i 68. 
25, 494 km. i

Emil IENCEC
(va urma)

titorul prezentelor 
amintiri, CONSTAN
TIN STĂNESCU (Ți- 

cu) a făcut ciclism de com
petiție între anii 1942 
și 1938. A oucerlt ti
tlul de campion la semi- 
fond pe șosea — lOO km 
contratimp individual — în 
1951; ah în dâre a cîștigât 
în „Turul României" etâpâ 
Sibiu — Brașov. Tot în 1951 
s-a clasat al 4-lea în „Cursa 
Srfnthii", iar în 1952 a 
cîștigât CUrsâ „Victoriei*, 
component al naționa
lei îfi „Cdrsa Păcii* (1951 
$i 1993) și la Olimpia
dă din 1932, el a coticiîrat 
în numeroase probe Impor
tante, în țară și peste ho
tare, fiind ani de-a rlndul 
oth de primul pluton.

că, din clipă în clipă, 
auzi „puff.', zgomotul

I
Cit ti fericesc pe cicliștii de 

astăzi. Șl, ca să fiu sincer, 
sînt chiăr de invidiat că nu 
cunosc duritatea ți peripețiile 
șoselelor neasfaltate, cu praf 
de un lat de palmă, cu făgașe, 
noroaie șt (mai ales) cu afu
risitele pietre tăioase, oare iți 
retezau elanul tocmai cind iți 
era lumea mai dragă. După 
citeva etape pe drum prost, 
cu hurduCaieli și căzături eu 
duiumul, cind intram pe o 
șosea asfaltată, eram de-a 
dreptul fericiți; parcă alune
cam pe parchet, nu altceva.

Anul acesta, in etapa Su
ceava — Vatra Dornei, concu
rența vor cobori serpentinele 

. Mestecănișului — cu 10 sau 
chiar 80 km pe oră — fără 
să aibă permanent spaima tn

suflet 
vor 
specific ăl baieurilor care ex
plodează din pricina tăișului ca 
de brici al pietrelor... Așa 
cum se întimpla pe Mestecă- 
ni^ sau pe ucigătorul urcuș 
„Măgura Calului'^.

Situat la cîțiva kilometri ae 
la plecarea din Vatra Dornei, 
acest dur și parcă interminabil 
urcuș, — Măgura Calului — 
eu „gîturi" tari, cu ttnil drep
te, urcînd parcă spre cer, a 
fost cel mai greu obstacol pe 
care l-am întîlnit (n cei peste 
250.000 km parcurși în 16 ani 
de pedălaj, tn țară sau dincolo 
de fruntarii. De fiecare dată 
aproape că nu era concurent 
care să nu descalece. Praful, 
mulțimea de pietre din viraje, 
unele porțiuni tn linie dreap
tă, prea pieptișe, te făceau să 
răniți, la un moment dat, tn 
echilibru. <Te ridicai din șa, 
te tăsai cu toată greutatea 
corpului tn pedale ți roata 
din 
Ca 
gat 
fel,
avea întotdeauna mult maî 
mult de 1 000 de metri. Șl Mă
gura Calului număra mal bine 
de o duzină de kilometri...

Prima dată am utcat Mă
gura Calului în Turul din 1950, 
de unul singur; se desfășura 
etapa Vatra Dornei — Bistri
ța, 80 km contratimp indivi
dual. A doua oară m-am în 
ttlnit cu ea, un an mai tîrziu, 
în „Turul României" 1961, In

spate se învîrtea pe toc. 
să poți înainta erai obli- 
să mergi tn zig-zag. AH 
un kilometru de urcuș

etapa V. Damei Cluj (toe 
km). Vn pluton de vreo 70 de 
inși ne-am prezentat la poa 
lele Măgurii, de unde a în
ceput calvarul. Făceam parte 
dintre alergătorii grei (79— S3 
kg) care aveau de furcă ta ur. 
cuț iar 
cumplit,

M-am 
furt de 
rim, Ion Dolete ți Iulian Teo- 
dorescu, apoi am trecut intr-un 
plutonaț condus de Octavian 
Amza ți D. Liritis, tar ceva 
mai sus am ajuns un grup 
care avea in frunte pe Nae 
Chieomban. Nu țtiu să fi fost 
vreun concurent care să nu 
fi descălecat măcar o dată 
sau de două ori. Și eu am 
rămas in echilibru de 
două ori, fiind obligat să 
piciorul jos. Aproape de 
Petre Nuță — „Earonul" 
ti spuneam noi, căci debutase 
Cindva la București pe o bi
cicletă „Baronia" jovial ca de 
Obicei, mă ihcurăja, in timp ce 
O întindea vîrtos... apostolește. 
Plecase prea tare de la început 
și acum plătea tributul firesc. 
Măgura Calului trebuia să știi 
cum s-o ataci...

Și a venit eoboHșul. Au 
spart Marin Nieuiestu, Bebe 
Pantazescu, Martie Ștefănes- 
Cu, Victor Naidin, regretatul 
Gh. Coman din Ploiești, „M- 
trînii' Gh. Șandru ți G. Du- 
mitrescu-Brutaru, tînărul Ion 
Ioniță (cîțtigătorul

la vale pătimeau 
spărgind prea des. 
chinuit un timp ală- 
ploieștenii Sima Zo-

vreo 
pun 
Vîrf, 
cum

p.dcvria vie- 
TORIZI: Merckx 
cu tricoul H me
dalia de campion 
mondial pe șosea 

(1966)

A

In labirintul
CAZULUI MERCKX

GALIBIER

primei 
etape București — Focșani), 
Sterian Nanu-Zombi, Ion Sil
vestru etc. etc.... Dar, cîți n-au 
spart — și nu numai o dată — 
pe această îngrozitoare Măgu
ră a Calului pe care, doi c.ni 
mai tîrziu, în 1953, aveam să 
stabilesc recordul panelor de 
cauciuc : 6 la număr !

Anul acesta, ucigătorul ur
cuș MăgUra Calului va fi a- 
bordat de către concurenți... 
tn autobuze. Șoseaua fiind tn 
curs de 
rind va 
va face 
Bistrița,
lua cunoștință de duritatea 
Măgurii ca turiști, stind co
mod în autobuze.

Cît ti fericesc că 
descăleca la urcuș, și 
vor sparge cobortnd 
îngrozitoare Măgură a Calu-

,'BlRO' continua

modernizare (in cu 
fi asfalt fi pe aci) se 
transbordare pînă la 
astfel că cicliștii vor

nu vor 
nici nu 
această

Constantin STĂNESCU

ULTIMA VICTORIE
— Tăticule 1 Te rog mal povestește-ml o-

dâtă cum l-ai bătut pe Roneoni In „Crite
riul așilor". |

— Fie Jean-Claude ! Dar să știi că n-a fost 
mare lucru. Am stat cuminte In pluton 
pînă la Tourny. Să mai fi fost încă 49 de 
kilometri plnă la sosire, cînd „signor" Ron- 
coni o zbughește înainte, cărfnd după el 
doi belgieni spătoși șl pe olandezul wagt- 
mans. Eu ce puteam să fac. Toți erau eu 
ochii pe mine.

— Normal 1 El știu c» tu ești cel mal pu
ternic.

— Dar nld nu puteam să mă las păcă
lit. Șl, cu tot mârcajul celor din pluton, 
fini luat urma fugarilor. M-am dus vreo 
doi kilometri cu capul In ghidon șl l-am 
ajuns. Eram einoi în față. Iți imaginezi ce 
mutre aveau cînd m-au văzut. Fă urmă au 
făcut pe dracu tn patru să scape de mine. 
Dar nu le-a mers. Mă țineam scai.

— Formidabil papă I
— La 300 de metri de sosire am pus 

dinamită In pedale și toți patru mi-au ad
mirat roata din spate.

— Ca un adevărat campion I Sînt mtndru 
că am un tătic ca tine !

— Bine băiețaș i Dar să nu exagerăm. E 
timpul de culcare, știi ce a spus doctorul. 
Dacă vrei să te faci sănătos, trebuie să te 
odihnești mult, mult de tot. somn ușor. 
Mîine, înainte de plecare, voi veni să te 
v|d.

— Ah 1 Era să uit — făcu copilul, frlngîn- 
du-șl degetele. Mîine plăci pentru o lună, 
începe Turul. Și n-o să te văd atîta timp l 
Mă consolez doar cu glndul că pleci să clș- 
tigi alte etape.

Cu uh efort ce trăda durerea, Jean-Claude 
întinse brațele subțiri și-l cuprinse de g’t 
pe tatăi său. Ciclistul își sărută copilul pe 
frunte, apoi cu un gest ca exprima ne-

sflrșltâ dragoste paternă, întinse pledul peste 
trupul imobilizat, ae o boală teribilă.

„8 groaznic să fii nevoit să minți în acest 
fel un biet copil, suspină ciclistul. Dar tre
buie s-o fac. Altminteri... Numai convin
gerea că eu sînt încă un mare campion îl 
susține moralul".

De luni de zile, Gustave Brunoy, altădată 
un Celebru ciclist, îl ascundea adevărul fiu
lui său. Trecuse mal bine de un an de cînd 
nu mai ciștlgăse hid o cursă. E drept, une
ori mai putea fi văzut în primele zece 
locuri ale clasamentului, dar niciodată nu 
măi avusese prilejul să se bată la sprint 
pentru victorie. El, eroul atltor curse, de
venea un modest gregario, om de pluton în 
serviciul vedetelor. Rămăsese doar Cu nu
mele, Brunoy. Șl datorită acestui nume, evo
cator al unei epoci glorioase. Gustave găsea 
angajamente în criterii, iar firma Alcyon 
îl mâl prelungea contractul cu Încă un an. 
Toți știau însă Că sfirșitul nu putea fi de
parte. Organizatorii îl priveau șl cu multă 
compasiune pe acest brav sportiv. Ei nu 
uitau nenorocirile care 11 loviseră, una după 
alta. întîl moartea soției, apoi, după un an, 
îmbolnăvirea de poliomielită a unicului co
pil. Atins de paralizia picioarelor, copilul 
era, la opt ani, Infirm.

Pentru Jean-Claude, tatăl său rămînea 
însă eroul sportiv de neînvins. Si Gustave 
Brunoy nu avea curajul să-l mărturisească 
adevărul.

. > .Trecuseră 19 zile de la startul Turului 
Franței. Gustave Brunoy din echipa AlCydn 
nu se făcuse deloc remarcat. Ba mai mult 
decit atît, in două rîndurl era cit pe-aei să 
sosească după închiderea timpului de con 
trol, rlscind eliminarea.

caravana se tîra lent, sub soarele arză
tor de iulie, pe drumurile sinuoase de la 
poalele Alpllor. Glganțil șoselelor se pregă

Ls margine* Savonel. Merekx 
s* «:"J în camera sa de betai rt 
pllnge înfundat, lungit pe pa* l 
în jurul căruia sa ad-m* evcisi 
(în fruntea lor, Girncnd! M 
Adorai) venftl sâ-1 consolez* M 
ziariști, minați de etern» curiozi
tate profesional*. Cînd II recu
noaște, Merckx ie spune «tester* 
cu glas stins ; „Scrieți, v* rac. e* 
nu-1 adevirat. Scrieți r* nu «Team 
nevoie s* recurg la josnicia asta. 
Slnt un om cinstit, un sportiv 
care știe s* șl piard*".

Peste M de minute, alergători, 
antrenori, Oficiali si dcl:»tl «Lnt 
din nou la start. Giro trebuie «* 
continue ! firește, fără Merckx si 
fără colegii săi din echipa firmei 
„Faema". Conducătorul teh.mc al 
echipei explică : .Eddy e distru». 
Rămlnem Ung* el”. Se «C*. apei. 
Că toți cicliștii de la „Taema" îm
preună cu alergătorul belgian 
slnt supuși unui Control ant lo
ping, analizele unhtnd sa fie efec
tuate de un mare laborator 
Milano, lăborator care avea 
anunțe, peste clteva zile. un 
pune stupefiant : nld urm* 
doping 11

prevaleazS, însă, de această măr
turie și «purtă sincer : „Bidoanele 
au fost tot timpul cu mine. Toc
mai ca să evit Vreo Surpriză"... 
Un ziar (și nu belgian !) publică 
două fotografii care-1 Înfățișează 
pe Merckx în tifnpUl unor curse 
primind bidonul unor coechipieri... 
Alt ziar (belgian !) reproduce de
clarațiile managerului lui Merckx: 
-Eddy se temea de un sabotaj... 
Era foarte atent cu mîncarea și 
băutura"... Un ziarist francez 11 
lntreab* pe campionul belg'an : 
..Al luat, cumva. Vreun reconstl- 
tuant inofensiv ?“. Acesta răspun
de : „Iau numai vitamină dar. de 
team*, șl pe acestea 
într-o seant* micuță, 
co cheia*.

TN ARCANELE

le păstrez 
închisă bine

CHIMIEI

UN COR PERFECT 
ACORDAT

SARABANDA 
IPOTEZELOR

Substanța pusă în 
anal* ‘

din
si

Hâ
de

Să fie attt de sentimentali gaze
tarii sportivi t Toți, de la belgieni 
și pin* 1* Italieni, Iți contopesc

Chiar toate elementele pledeat* 
pentru Merekx * Nu. Nld nu se 
putea astfel c*d totul a rltr.as pe 
terenul nesigur al Ipotezelor, 
c* amețitoare saraband* de 
teze S contradicțfl s-a dezlâ: 
în .carul Merekx- !

_Un preot din Parata afirmă 
e* a văzut de două ort tntr-o di
mineață bicicleta belgianului: o 
dată cu bidoanele de pe ghidon, 
apoi fără bidoane. Șl era In aju
nul etapei fatale !— Merekx nu re

,__  _  evidență de
zi și contra-analize nu era 

faimoasa și clasica amfetamină 
sau vreun derivat al el d o alta, 
numit* fencamfamină. aflată în 
«ompoziția a două medicamente

La domiciliu îl așteaptă munți d® 
scrisori. Campionul le citește of- 
tînd. Este sensibil la corhpasiunea 
aerienilor dar 61 așteaptă nerăb
dător să se facă lumină îh această 
^tenebroasă afâcerd". Deocam
dată, laboratorul din Milaho a in
firmat rezultatul comisiei antido
ping a Turului Italiei.-* Să fi fost 
totuși greșit verdictul dintîi ? Nu 
ar fi exclus. Prof. L. Truffert 
(membru în COnfeiliul superior de 
igienă publică al Franței) averti
zează că: «Utilizînd pentru ana
lize cromatografia in stare ga
zoasă s-âr ptiteâ crede că ajun
gem la certitudine. Totuși, pro
babilitatea de a greși persistă 
atunci cînd se interpretează rezul
tatele. Sînt necesare, deci, mal 
multe metode de analiză, fizice șl 
chimice*.

Recomartdâreâ Specialistului 
francez este pe deplin justificată^ 
ea avîfid în vedăfâ făptui cfl lupta 
ânti-doping a prdvodat o cursă 
înverșunată și pd tărîmul științei: 
unii cercetători sporesc Și amâlid- 
rează ărăenâlUl mljlodceidr de 
depistare a Substanțelor interzise, 
îh timp alții (finanțați de a ii li
mite âetcuri) caută că arcanele 
chimiei nou produse, insesizabile 
cu actualele mijloace de analiză.

EFECTELE CLEMENTEI '

îndată cd 1 se comunică în mod 
bficîăl suspendarea lui Merekx. 
forul Bdlgiah a« SpediălitâtS f*c« 
apel Împotriva acestei deGlzii, la 
Federația Internațională a cicliști
lor profesioniști (F.I.C.P.) Dl. Hâ- 

getlppe, președintei» 
F.UC.P. aOțlohează ra
pid; bdnVocînd eomite- 
tul de conducere al fe
derației pentru data de 
14 Iunie... Șl. la 14 iu
nie, 6 mulțiihe imenșă 
saiută cu ovații, în fa
ța sediului F.I.C.P., hO- 
tăritea forului suprem 
al rutierilor profesio
niști de a ridica sus
pendarea Iul Merekx.

Hotătirea F.I.C.P. — 
așa cum eră de aștep
tat — provoacă nemul
țumirea unftr 
tori ca Janssen, 
șl alții care au 
penalizări pe 
vul dopingului. 
Merekx i se 

dar nouă, nu" — spun ei. 
vireâ cârttpionulul belgian 
primită tu rezerve șl de 
zlard. „F.I.C.P. a Creat Un 
dent periculos" —■ scrie 
garo". Nici chiar Merekx nu e 
mulțumit. El nu dorea atlt un act 
de clemență (chiar dacă datorită 
iul poate lua startul în 
Franței) cit să se dea de 
Întregii urzeli căreia i-a 
victimă pe șoselele Italiei.

Se pare, însă, că este aproape 
imposibil să se ajungă la capătul 
labirintului pe care îl constituie 
cazul său. In această privință 
două ziare, unul sportiv („Gaz- 
zetta dello Sport") șl altul politic 
(„Cotriere della Sera") dau expli
cații concludente. „Mediul în care 
evoluează
sGazzetta 
de junglă 
tentă la 
care, o dată dusă Ia capăt, ar des
ființa vo de pe fața pămlntulul. 
Sînt Încă în Giro niște oameni

aMtgă- 
Aimar 
suferit 
niciti- 
„LUf 
iartă 

Absol- 
esta 

unele 
prece

de Fl-

Turul 
urma 
căzut

alergătorii — scrie 
dello Sport" este un fel 
bine conturată și rezis- 
lncercărlle de asanare

teau să dea bătălia cu muntele. Urma etapa 
temutului pisc Galibier, coșmarul oricărui 
concurent in Turul Franței. Mulțl își frin- 
seseră aripile pe coastele acestui munta 
blestemat. Brunoy nu-și făceă iluzii. In for
ma in care se afla, aproape secătuit de 
puteri șl cu o furunculoză nevindecat* com
plet, nici nu se gindea s* soseasc* printre 
primii, deși mâl păstra ceva din calitățile 
de cățărător care odinioară 11 înlesniseră 
atîtea victorii. întins pe patul său într-una 
din camerele hotelului „Mont Blanc" din 
Briâncoh, să gindea la toate acestea, la difi
cultățile etapei ce urma, cind pbrtarul U 
aduse în grabă o telegramă, o deschise eu 
teamă. Fiul său Jean-Claude, aflat In va
canță la un unchi, 11 înștiința c* a doua zi 
va fl prezint pe Galibier pentru a-1 Încu
raja. Unchiul, un fermier de prin partea 
locului, 11 făgăduise copilului să-1 transporte 
Cu o mașină tn vlrful muntelui. Gustave se 
Întrista și mai mult, mototoli hlrti* In pal
mele sale mări, noduroase. Ce nenbfoMre ! 
Așadar fiul său va asista la prăbușirea sa.

Jean-clăude, care continua să creadă că 
tatăl său se menține mereu printre cel mai 
buni cicliști, va fl în schimb martorul decă
derii sale.

A doua zi, pe șoseaua pietroasă, învăpă
iată de razele de foc ale soarelui, plutonul 
rulă întins Că un șarpe multicolor. In fața 
Cicliștilor, muntele își înălța masă colosală j 
piramidă gigantică, învăluită de cețuri dia
fane șl nbrl albidoșl, adunați ca un nlmbt 
Către pisc. Mal rămăseseră în primul pluton 
doar douăzeci de alergători. încordați pe 
ghidoane, preocupați de efortul formidabil 
care-1 aștepta, atacară primele serpentine 
ale muntelui. Printre el se afla șl Brunoy. 
Celor din mașina presei nici nu le venea 
să creadă. Șl totuși Brunoy era acolo, în 
față, cu așii cursei. Bătrînul făcuse un efort 
supraomenesc să nu piardă contactul cu 
fruntașii. Se gindea că în acest fel cel puțin 
fiul său nu va încerca decepția de a-1 vedea 
în coada plutonului.

Pe neașteptate Maillefer se aplecă la 
schimbătorul de viteză și demară, ridi- 
cîndu-se din șa. De la începutul Cursei acest 
Maillefer, un Superb ătlet de Î6 de aWt 
suplu Și Viguros, ca turnat tn Cțel, domina 
Cu autoritate întrecerea. Se părea că nimeni 
nu vă cuteza să-1 înfrunte, disputîndu-și eu 
acest matador ăl bicicletei trofeul Gailbie- 
rului. Din cîteva pedale zdravene, Maillefer 
luase un avans de 29 de metri, apoi de 40 

■ Șl ceilalți ii priveau neputincioși. Cum se 
dude „en dănseusă", pe panglică albă a 
șoselei, cară încolăcea pieptul muntelui. Să 
te tei după ăsta e sinucidere curată, gîn- 
deau băieții din pluton. Chiar dacă-1 ajungi, 
la al doilea sprint tot te plantează. Dar iată

eâ se găsește și un îndrăzneț : el se des
prinde din grup, pornind cu destul* ” *" 
rtre pe urmele fugarului.

Ești nebun Tatave ? — îl strigă un 
zlan, uluit de gestul bătrînulul. Lasă-1 
ducă. Tocmai tu te-ai găsit să te bați cu 
al t Ș! pe Galibier I Vrei să te cureți ’Stai 
cuminte cu noi, așa poate termini etapa I

Brunoy nu mal auzea insă nimic. întreaga 
energie car* mai rămăsese tn vinele trupu
lui său supt de efort eoborise dlntr-o dată 
In picioare. Pedala cu spor, ca și Cum etapa 
de abia ar fi început. Nu mal simțea obo
seala, nu-1 mal dureau mușchii și șalele. 
Glndul că pe undeva, pe acest munte, fiul 
său 11 aștepta îl înzecea puterile. In minte I 
se învîrtea un Singur glnd. „Trebuie să-l în
ving pe Maillefer. Trebuie să-1 înving".

Acum nu mai vedea decit tricoul galben 
Ce se mișca In fața lui ca o mărgea ș) Creș
tea apoi, devenind o țintă precisă. Mort Său 
viu trebuia să ajung* acest tricou galben. 
Brunoy se Înălță din nou din șa șl apăsind 
cu toată puterea pe pedale mal clștlgă vreo 
Clțiva metri, încă Un demaraj și lâtă-1 lâ 
înălțimea roții lui Maillefer. Liderul se uită 
cu coadă ochiului la noul venit, seiuțind 
un ztmbet surprins șl compătimitor totoda
tă. cei doi cicliști urcau acum unul lingă 
altul. Pedalau în tăcere întorși parcă spre 
el înșiși sau spre inima muntelui, cu pri
virile lipite de albul caleâros al șoselei. Cit 
a durat acest Suiș chinuitor nici unul din el 
nu ar putea spune. La serpentinele mal Iuți 
se încordau gîfîind, cu ochii aproape ieșiți 
om orbite, făceau zlg-zaguri bizare, ca doi 
oameni beți pe bicicletă. Duelul continua 
aspru, tăcut, nemilos. Deodată Brunoy auzi 
vocea stinsă, inumană aproape, a iui Maille
fer.

— Ah, nu ! E o nebunie 1 Nu mal pot. 
în ritmul acesta nu mâl pot continua !

Strfngînd din dinți, Brunoy apăsă mal 
vîrtos pe pedale $1 se duse singur.

— Hal, Tatăve I Nu te lăsa l L-ai învins, 
al cîștigât !

Auzind strigătele spectatorilor înșirați pe 
coastă muntelui, Brunoy se trezi parcă din- 
tr-un vis. Rldlcînd ochii de pe ghidon văzu 
banderola de pînză pe care scria cu litere 
mari „Gâllbier-Arrivee". Aruncă o privire 
în urmă. Tricoul galben nu se mal zarea.

th ziuă aceeâ, în vlrful Găllbierulul, un 
băiat culcat pe fundul unei camionete, pri
vea Cu un suris plin de fericire sosirea 
învingătorului.

— Nu-1 ășă, unchiule, spuse Jean-Claude, 
că tăticul este 
pion ciclist ?

hot*-
pari
sh se

mereu cei mai mare cam'

După 
în

o povestire de Yves DUVAL,
românește de Hie GOGA

LACRIMILE DEZONOAREI : 
hotelului din Albisola, după

* 

campionul belgian pe patul 
ce a aflat vestea suspendării

de tipul pșihostlmulanteior : Re
activau ți EUvltol. De reținut că 
fencamfamină, figurează, în Italia, 
pe lista substanțelor dopante, iar 
în Belgia, nu. Poate, de aceea 
prof. Genovese (din comisia anti
doping a Turului Italiei), după ce 
a confirmat că „analiza a fost 
făcută în cele mal bune condiții” 
a ținut să adauge: „Nu-1 vorba, 
Insă, de un autentic doping".

Cu aceasta, au început diver
gențele și pe tărlm științific !... 
Analiza a dat un rezultat intens 
pozitiv ; deci nu poate fi vorba 
de urmele discrete lăsate de un 
medicament obișnuit ci de un 
produs Cu funcțiune de doping... 
Tocmai prezența intensă a dopin
gului demonstrează că Merckx e 
nevinovat: un doping Științific 
administrat lasă totdeauna urme 
mai discrete...

După un scurt popas la Milano, 
Merckx sa Înapoiază la Bruxelles.

care fac șl desfac orice... Dacă 
cineva șl-ar lua osteneala să-l 
facă să dispară șl problema do
pingului s-ar rezolva". La rindul 
său „Corrlere della Sera" recu
noaște : „Ciclismul nu mal esto 
doar un sport ci declanșează in
terese foarte mari : provoacă pa
gube și necazuri industriilor con
curente, chiar și celor ce nu iau 
parte Ia Tur. Să vezi mereu ace
lași slogan publicitar în fotogra
fii, in ziare, la televizor ! Cineva 
a organizat, deci, un complot ; e 
ușor Să corupi un om care, fiind 
In contact cu alergătorii, are po
sibilitatea să manevreze alimentele 
și băuturile". Se spune destul In 
aceste citate !...

Montaj de
S. BONIFACIU



Trimisul nostru special, CONSTANTIN COMARNISCHI, transmite:

Trăgătorii sovietici domină 
europenele la armele cu glonț in lume

DINAMOVIADA
DE BASCHET

Mariana Antonescu pe locul 5 la 3x20 focuri
PARIS, 21 (prin telefon). - 

Trăgătorii români prezenți la 
campionatele continentale nu 
au reușit să-și pună 
re calitățile. Că este 
unele insuficiențe in 
sau de o stare prea 
emotivitate (cu toate că și par
tenerii lor sînt de aceeași vlr- 
stă) este greu de spus. In orice 
caz, este cert că evoluția re
prezentanților României, fie ju
niori sau senioare, nu a satis
făcut, în general. Cel mal bun 
rezultat obținut pînâ acum este 
acela al Marianei Antonescu, 
studentă In anul V la Institu
tul de Arhitectură din Bucu
rești. Ea s-a clasat pe locul V 
la proba, de armă standard 3 x 
20 focuri femei. De altfel, la 
această probă, echipa României 
a ocupat același loc, ratlnd de 
puțin (4 puncte) urcarea pe po
dium.

De data aceasta și Ana Go
re ti a tras mai bine decit la 60 f 
culcat, depășindu-și recordul 
personal cu un punct. Dar, com
portarea slabă a Georgetei 
Șefban (540 p în comparație cu 
557 p realizate la recentele »in- 
ternaționale" ale României) a 
împiedicat Înregistrarea unei 
performanțe Cu adevărat.

Deși campionatele s-au în
cheiat nu sîntem in posesia de- 
tît a rezultatelor din 12 probe. 
Calculatorii sînt destul de lențl 
și comozi, ei cbmtmlclnd clasa
mentele abiâ a doua zl după 
disputarea întrecerilor.

Armă standard culcat, 60 f 
juniori (45) : 1. Pak (Polonia) 
591 p, 2. Spittle (Marea Brita
nic) 590 p, 3. Burtscher (Aus
tria) 590 p. ...28. Coli han (Ro
mânia) 581 p. ...30. Magda Bor- 
cea (România) 581 p, ...40. Ma
rina Vasiliu (România) 576 p ; 
echipe (15) t 1. Austria 1762 p, 
2. Ungaria 1761 p, 3. Polonia 
1759 p, ...11. România 1738 p.

Pistol cu ier comprimat, 49 f 
Juniori : 1. Vana (Cehoslovacia) 
379 p, 2. Hyka (Cehoslovacia)

In valoa- 
vorba de 
pregătire 
mare de

G*-

DE PE PISTELE
PARIS. Pe piste de tartor a 

«tadionulri Colomfeea a tere- 
put atmbâtă fntflnire* de pen
tatlon s! decatlon dintre rec-=- 
rentetivele Franței, Italiei, Iu- 
goelaviei si României Le pen
tatlon, după primele tret pre re 
conduce Gislaine Barnay 
(Franța) eu 2802 p Ca mpi-oara 
noastră Elena VîntUă a «rea
lizat 2691 p (100 mg 14,1 — re
cord egalat, greutate f 91 
înălțime 1,54). Anemanie Vita, 
llos ocupă local 9 ra >640 p. 
iar Edith Setai este 
3553 p.

La decatlon, dtpâ 
(100 m si lungime 
francezul Meyer ea
Pe loctrUe re—Jtoe-e M 
ganu (România) 1*54 p. Dc 
(Franța) 1618 p. Bodos Jto-â- 
ala) 1959 p. Socoi iRoenân s 
1556 p.

Concnrsrul se lotheie 
nici.

CICLISM PE ALTE MERIDIANE

U p
1

DE ATLETISM

*

s-«

La •
-c sâ zntotiri
us e* aaai 
etoe £e 9XW S r« 5» «XJI

UNIVERSITATEA CLUJ LOCUL II
in turneul de baschet de la Bratislava

PI mici ÎMIIGĂIOR 
U IJUBIJLU

rarsriatea din Nevi Sad. Pe 
Joenl doi s-a clasat echip3- 
Universitatea Cluj. Baschet- 
balișt-j români au învins cu 
sterul de 76—47 echipa Unl- 
rers.tății din Graz (Austria).

M\GO[BURG: MOLDANSCHI CEL MAI
ACTIV DINTRE ROMÂNI IN TURNEUL

MARATON DE SPADA
MAGDEBURG. 21 (prin te- 

l efori — La Sporthalle din 
localitate a început un_______ ______ r t con
curs internațional de spadă 
la care sînt prezenți și Seri-

i a IV-a a turneului 
s-au înregistrat ur- 
1—0 ; VerSci-Pere- 

Josici-Kușnir 0—1; 
id ; Keller-

S. SAMARIAN

GIMNASTICĂ ARTISTICĂ

100 yarzi In 9,2

UN CONGRES AL FEDERAȚIILOR

JOHN CARLOS
î» i i

ȘHMVTA LĂRGITĂ
I

A COMITETULI I

DE FOTBAL DIN BALCANI

NEW YORK. — Cu prile
jul utlul Concurs de atletism 
desfășurat la Knoxville (Ten
nessee), John Carlos acîștigat 
proba de 100 yarzi cu timpul 
de 9,2. Carlos deține recordul 
mondial acestei probe
cu 9,1.

SIBIU, 21 (prin telefon). — 
îăzi au început lucrările Con
gresului federațiilor de fot
bal din țările balcanice. La 
acest congres participă repre
zentanți ai federațiilor din 
Iugoslavia, Grecia. Bulgaria, 
Turcia și România. De
legația federației române 
este compusă din I. ȘICLG- 
VAN — vicepreședinte. L 
ALEXANDRESCU — secre
tar general și GR. ARJOCA 
— membru în birou) federal.

Pe ordinea de zi fijrjree- 
±ă prezentarea rapcrfiui se
cretariatului perr.-aner.t 
privire la desfășurarea edi
ției 1969 a .Cupei balcanice*

din lotul reprezentativ almeri
României.

Formula conctirsului este 
neobișnuită : un prim tur de 
calificare cu participarea tu
turor celor 42 de seri meri 
înscriși (6 grupe a Cîte 7 tră
gători). urmînd să treacă în... 
finală 24 de spadasini!

Lă Ora închiderii ediției, 
întrecerile din primul tur se . 
aflau încă în plină desfășura
re. Dintre trăgătorii noștri, cel 
mai bine era situat Moldan- 
schi > 3 victorii din tot atîtea 
asalturi susținute 1

SOFIA, 21 (prin telex). 
După disputarea meciurilor 
din cea de-a treia ti a Dina- 
moviadei de baschet, singu
rele formații neînvinse au 
rămas Levski-Spartak (Bul
garia) și Dinamo (U.R.S.S.). 
După toate probabilitățile, 
cîștigătoarea turneului va fi 
desemnată în ultimul meci, 
cînd se vor întîlm cel© două 
echipe.

Meciul Levski-Spartak — 
Gwardia a creat multe emo
ții gazdelor. Baschetbaliștii 
polonezi au fost superiori în 
prima repriză, bulgarii înscri
ind primul lor punct abia în 
min 5 ! Scorul la pauză a 
fost de 29—22 în favoarea 
polonezilor. In partea a doua 
a întîlnirii, Levski-Spartak 
și-a îmbunătățit considerabil 
jocul, a preluat conducerea 
și a cîștigat partida cu 71—58.

Dinamo (U.R.S.S.) a condus 
autoritar în meciul cu Ruda 
Hvezda, la o diferență apre
ciabilă care, la începutul re
prizei secunde, a ajuns la 19 
puncte. De aici sovieticii au 
slăbit ritmul de ]oc, dînd po
sibilitate Jucătorilor ceho
slovaci să reducă treptat din 
scor i în min. 34 sovieticii 
conduceau doar cu 59—55. 
Abia în finalul partidei Di
namo și-a revenit, cîștigînd 
cu 77—61 (43—30).

Dinamoviștii bucureștenl 
au avut zi liberă. în urmă
torul meci ei vor Juca cu 
Ruda Hvezda.

Toms HRISTOV

itLEX- nux-itux-nux-

«cod era
IT7» »

A. S. LOTO 
PRONOSPORT 

PREMIAZĂ

START IN A 2-A EDITS 
A „CUPEI BALCANICE-' (tineret)

Echipa României a concurat 
la Skoplje (Iugoslavia)

AUSTRIA—ROMANIA 
LA HALTERE

4—3

echipa- 
repre- 
Româ-

FEDERAL

ANGLIA—IUGOSLAVIA 
LA NATAȚIE

Aseară, Ia Viena, 
Austriei a dispus de 
tentativa de haltere a 
niei cu 4—3. Din echipa ro
mă nâ au lipsit trei titulari, 
care participă la turneul de 
la Teheran.

BASCHETBALIȘTII SOVIETICI 
ÎNVINGĂTORI IN S.U.A.

Selecționata masculină de 
baschet a U.R.S.S. și-a înce
put turneul tn S.U.A. La 
Denver, baschetbaliștii sovie
tici au învins cu scorul de 
75—72 echipa locală Rockets, 
iar Ia Notre Dame (Indiana) 
au cîștigat cu 80—67 în fața 
echipei Midwest College All 
Stars.

In bazinul acoperit din 
Leeds se desfășoară meciul 
de natație dintre echipele 
Angliei și Iugoslaviei. După 
prima zi scorul este de 71—33 
puncte în favoarea gazdelor.

Iată cîteva din rezultatele 
înregistrate i 200 m bras fe- 
mei:Radnage (Anglia) 2:31,6 ; 
100 m spate femei: Burrell 
(Anglia) 1:10,7: 300 m liber 
bărbați; JărViS (Anglia) 2:01,4; 
200 m bras masculin: Kurba- 
novici (Iugoslavia) 2:35,2.

UNGARIA —JAPONIA 23—24 
LA HANDBAL

Selecționata mascul itîă de 
handbal a Japoniei a susți
nut la Budapesta un meci a- 
mical în compania echipei 
Ungariei. Japonezii ati obți
nut Victoria cu 24—23 (14—13).

URIAȘI Al SPORTULUI 
ICARE CULTIVĂ MODESTIA...
I Antrenorul MARIV BĂDIX ne vorbește despre Rod Laver fi învinșii săi

1 ecte ale 
mondial — 

RcLaad Gi.-roa si Wimbledon 
— ra Interludiile oferite de 
Cupa Daria, am făcut un po
pas comua cu antrenorul Ma
rin Bâf-n. preaspât reîntors 
:e la Paris. Cu amabilitatea 
i-e-: -rz:-.erze-=.zi e. ~.e-a 

fnsa Kmpattc t prețios inter- 
toeriar. Ia toata temele abor-

meet

După ce suporterii l-au de
posedat de tricou, Gerd 
Muller face turul de onoa
re al stadionului, purtind 
Cupa pe care echipa sa 
Bayern MUnchen o cu

cerise.

tivi decorați se află campionii 
mondiali la patinaj artistic 
Diane Towler-Bernard Ford, 
jucătorul de cricket Basile 
d'Oliviera și ziaristul Vernon 
Morgan — astăzi pensionar 
— fostul șef al secției spor
tive a Agenției Reuter.)

Mare'e Gerd
. Miillt

X

VrrS V

s
P. VÎNJTLA 

O. VIȘAN

REZUITATE PBOMITHIURE

l\ PISCIU DIUMO
concursu- 
de clubul

Prima reuniune a 
lui de înot organizat 
Dinamo in cinstea celei de a 
XXV-a aniversări a eliberării 
a adus la startul piscinei din 
Ștefan cel Mare numeroși ti
neri talentați aflați in plină 
perioadă pregătitoare, 
teva dintre rezultatele 
trate t

G. Lupu 67.9. T. 
70.7 și E. Tschiltsche 
1:23,8 la 100 m spate ; Anca 
Pop 1:23,9-100 m spate ; T. 
Nicolae 1:11,3—100 m delfin ; 
Anca Groza 1:14.8, Liliana Dan 
1:16,7 și Violeta Damian 1:16,8 
Ia 100 m delfin; L. Dan 
2:32.1, A. Pupazan 2:32,7 
A. Groza 2.33,5 la 200 m

Anca Mibăescu 300.8 ți
Georgescu 3:02.0 Ia 3X

Iată ci- 
inregis-

Nuțeanu 
(11 ani)

Și 
li-

ber ; 
Anca
tn bras ; L. Copcealâu 2 55.3 ș. 
A Timpu 227.7 la 200 mbras; 
Liliana Bancu 3:18.2 — 200 m 
bras ; Eugenia Cristescu 2:40 2 
și Silvia Ivescu 2:41,0 la 200 
m liber; A. ~ ‘ 
R. Vrineeanu 
200 m liber.

In afară de
Slavic a înotat 100 m delfin 
în 63,7, Iar Petre Teodorescu 
100 m bras în 1:12,4. întrece
rile continuă astăzi, de la ora 
10, la Dinamo.

Spinea 2:182 și 
(12 ani) 2:48,01a

concurs. Marian

FOTBALISTIC
Bobby Charlton a primit 

o înaltă distincție
Ca în fiecare an, de ziua 

nașterii reginei Elisăbeta a 
Angliei se decernează una 
dintre cele mai mari distincții 
de pe insulă : Cavaler al Or
dinului imperiului Britanic. 
Recent, în ziua cînd regina 
Elisabeta și-a sărbătorit a 
43-a aniversare, printre cei 
decorați s-a numărat și Bobby 
Charlton care, pînă acum a 
îmbrăcat de 95 de ori tricoul 
reprezentativei de fotbal a 
Angliei. (Printre ceilalți spor-

Eventul reali
zat de Bayem 
Munchen în ac
tualul sezon fot

balistici vest-german (a cîș
tigat campionatul și Cupa) 
constituie un fapt unic în is
toria fotbalului din R.F.G. 
Meritul acestei performanțe 
deosebite este legat de numele 
unui mare talent: Gerd Mul
ler, jucătorul cu ptbioare de 
aur, golgeterul campionatului 
vest-german și autorul celor 
două goluri în finala Cupei. 
După Fritz Walter și Uwe 
Seeler, brunetul Milller este 
considerat cel mâi mare pro
dus al fotbalului vest-german 
din ultimele decenii.

ABSENȚE NEMOTIVATE
După o întrerupere de 

proape trei săptămîni (turul 
campionatului s-a încheiat la 
4 iunie) componenții lotului 
național de polo au fost con- 
vocați la ./primul antrenament 
comun în vederea meciurilor 
pe care „7“-le României le 
va susține peste puțin timp 
în compania redutabilelor for
mații ale R. D. Germane și 
R. F. a Germaniei.

Spre surprinderea noastră 
— dar, probabil nu și a fe
derației de specialitate (nici 
un membru al acesteia nu a 
fost prezent la primul contact 
cu sportivii, unde se discuta

a- și programul de antrenament 
pe perioada următoare) — la 
apelul de vineri al antrenoru
lui I. Frîncu nu au răspuns 
decît 7 jucători (Cheța, R. 
Bogdan, Zahan, Zamfirescu, 
Mihăilescu, Culineac și Ță- 
ranu) ! Mai mult, la acest prim 
rendez-vous au absentat prof. 
Carol Corcec (al doilea antre
nor al echipei naționale) 
prof. Alexandru Popescu 
antrenor federal.

Este de datoria biroului
deral de a analiza cu toată 
răspunderea această atitudine 
și de a lua măsurile cuvenite.

Și

fe-

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

-o comparație peste 
tenisul de azi re- 

zjtâ tn fața celui de ieri î
i mai rezistă cel de 
este părerea antreno- 

Am fort participant 
X'npeooatele internaționale 

e Fs-.ței, in ultimul an 
namte de război. Am mai fost, 

apoi, spectator, fn 1963. Pot sd 
sp«* cm toată convingerea că 
ara campion din trecut nu mai 
poate sta tn fața aților de 
azi. Dovadă concretă — Rose- 
•zalL Exponentul cel mat stri- 
tacit al stilului clasic, perfect 
fs execuția loviturilor, a fost 
infrint tn finala de la Paris de 
forța mingilor și gindirea tac
tică a hă Rod Laver

— Coczzet, cum se mani
festă această superioritate 2 
— Multe lovituri tiftate, cu 

efecte surprinzătoare, care 
pregătesc cel mai bine atacu
rile la fileu. Pină acum cunoș
team trei școli 
europeană, cea 
cea australiană, 
tizind oarecum 
lorlalte două. Azi, nu mai exis
tă decit un singur tenis, uni
versal mai apropiat totuși 
conceptului australian, ai că
rui reprezentanți il ji aplică 
cel mai bine.

— Intr-un concert de mari 
rachete, așa cum este pe 
scena de la Roland Garros, 
cum ți s-au părut jucătorii 
noștri 7
— Nu e timpul să fac ana-

in tenis : cea 
americană si 
Ultima, sinte- 
principtile ce-

tenisuluiAustralianul Rodney Laver continuă să fie nr. 1 al 
mondial

Țiriac in partida de dublu 
ciștigată la celebrii Rosewal 
fi Stolle, ciștigătorii de anul 
trecut ai probei. L-am pus 
pe llie primul — deși alege
rea este foarte greu de făcut 
— numai fiindcă el a entu-

pania australiencei 
Melville.

— Un pronostic 
Wimbledon 7

Kerry

pentru

cu han-

a
I
I
I

7^

Pentru .Sportul'1,urările mele cele mai bune. Cu sinceritate, 
ROD LAVER

liza rezultatelor lor. Dar te 
rog să reții un lucru: n-am 
văzut români jucind mai bine 
tenis ca Ilie, Năstase și Ion

ziasmat tribunele prin virtuo
zitățile sale de pe teren. Tot 
el a jucat cîteva minunate 
partide de dublu mixt, ia corn-

— Un turneu greu, 
dicapul specific, pentru români, 
al jocului pe gazon. Un mo
tiv pentru a nu avansa prea 
mult în speranțe, care — alt
fel — ar fi fost justificate, mai 
ales după splendida perfor
manță a eliminării Spaniei 
din Cupa Davis. Dar Wimble- 
donul e totdeauna greu...

— ... Și altceva 7
— Mai am de spus un sin

gur lucru, tot despre marile 
turnee. Cînd ești în mijlocul 
atîtor faimoși campioni, ai 
crede, la început, Că te vei 
Simți strivit în fața lor și ca 
spectator. Nu e de loc aia. 
Aveam impresia că sînt la o 
reuniune de familie, între oa
meni care se înțeleg perfect, 
sînt prieteni. Motivul ? Ex
trema modestie a acestor uriași 
ai sportului, ținuta lor ire
proșabilă. Un motiv tn plus, 
pentru a-i admira.

Radu VQIA



Suciu • Wanzlik a preluat din nou conducerea.

„TRICOUL GALBEN ESTE BLESTEMAT!
0 Mestecănișul i-a furat tricoul galben lui Andrei

de Aurel NEAGU

Zile orașului
.Tricoul

țară de

dificilă 
i ești in 
nu poți

du-șl forțele s-a lansat într-o 
Înfrigurată alergare solitară. 
N-a cedat nici o clipă pasul, nu 
s-a uitat înapoi, știind că șan
sele sale se află înainte, acolo 
unde pe fîșia galbenă va dti cu 
satisfacție cuvintul franțuzesc 
„Arrive !".

In fir indian in apropierea co
munei Ilișești

Pînă dnd? • Hezard la a doua victorie de etapă!

Andrei
o

Suciu îmbracă pentru 
zi tricoul galben

S

CLASAMENTE
(Urmare din pag. 1)

GENERAL 
4 ETA- 

WANZLIK 
Constantin 
la 0:32, 3. 
la 0:41, 4 

la

CLASAMENTUL 
INDIVIDUAL DUPĂ 
PE : 1. JURGEN
(R.D.G.) llh 02:49, 2. 
Grigore (România B) 
Yves Hezard (Franța)
Walter Ziegler (România A) 
0:41, 5. Gabriel Moiceanu (Româ
nia A) la 0:45. 6. Siggen Realfsen 
(Norvegia) la 0:54. 7. Alex. Sofro- 
nle (România B) la 1:01, 8. Bernd 
Patzig (R.D.G.) la 1:04, 9. Vasile 
Tudor (România B) la 1:14. 10. 
Paul Menard (Franța) la 1:17. 11. 
Ion Ardeleanu (Steaua) la 1:24. 12. 
Jurgen Wlndisch (R.D.G.) la 1:36, 
13. Ștefan Cernea (Steaua) la 
1:42, 14. Guy Vîard (Franța) Ia 
1:54. 15. Torleif Andresen (Nor
vegia) la 2:06. 16. Siegfr.ed Huster 
(R.D.G.) la 2:07. 17. Wilhelm Prin
sen (Olanda) la 2:10. 18. Her- 6 
Vermeeren (Belgia) la 2:13. 19.
Jean Claude Alary (Franța) a 
2:13, 20. Romain Vercauter (Bel
gia) la 2:14. 21. Andre MoUet
(Franța) la 2:52. 22. Vasile Bur. a- 
cu (Steaua) la 2:52. 23. Hendr.k 
Benjamins (Olanda) la 2:58. 24.
Emil Rusu (România A) la Sril. 
25. Erne De Blaere (Belgia) la 
8 03. 26. Nlcolae Qumet (R--câ
nta B) la 3:04. 27. Francisc Gera 
(Steaua) la 3:04. 28. WUmoe Egyed 
(Dezrobirea Brașov) 1a ‘ r.
Ion Cosma (România A) la J.-X. 

la
Suciu (Dezreri- 
TeoCor Putem.- 
33. C-un C-ocan 
4:1S. 34. Andrei 

Î3.
la

so. Michel Vaucher (Evetial 
3:27, 31. Ștefan 
rea) la 3:34, 32.
(Steaua) la 4:04. 
(România A) la 
Suciu (Dezrobirea) .a 4 Al. 
Knut Kvemerud (Norvegia) 
4:16. 36. Vasile Sele;an (România 
B) la 6:28. 37. Paul Va- Kerkri.e 
(Belgia) la 9:28. 38. C-tln Tănase 
(Brăila) la 10:55. 39. Hans BurH 
(Elveția) la 13:44. 40. Ion Sele.'an 
(Dezrobirea) la 14:07. 41. Vasile 
Rățoi (MetaliU Ploperr la 17 U7. 
42. Reinhard Dertz (R.D.G.) ’.a
18:33, 43 Freddy Van Oudenho-.e 
(Belgia) la 21:45. 44. Ion Ajoghln 
(Metalul) la 23:29. 45 Josef Rich- 
ner (Elveția) Ia 29 09 46. Ștefan
Ene (C.S. Brăila) la 31:03. 47.
D-tru Nemțeanu (C. S. Brăt.a) la 
35:11, 48. Melnrad Voegele (Elve
ția) Ia 35:18. 49. Lelf Yli (Nor
vegia) la 36:18, 50. Ernesto Guî- 
dall (Elveția) la 39:18, 51. Gasp’r 
Kroonen (Olanda) la 40:19, 52.
Ștefan Bălan (Metalul) la 43:55. 
53. Mlrcea Rtndașu (Me:a’ul) la 
46 m3. 54. Peter Donk (Olanda) la 
53:43. 55. Sorin Suditu (Dezrobi
rea) la 53:43, 
(C.S. Brăila) 
ghe Clumeti 
lh 15:06, 58.
(Metalul) la lh 16:11.

56. Mlhai Hrisoveri 
la 55:15. 57. Gheor- 
(C. S. Brăila) la 
Gheorghe Râceanu

CLASAMENTUL GENERAL PE 
ECHIPE t 1. R. D. GERMANA 
33h 09:37, 2. România A la 1:22. 
3. România B la 1:37. 4. Franța 
la 1:51. 5. Steaua la 4:26, 6. Dez
robirea la 5:32, 7. Belgia la 6:12, 
8. Norvegia la 7:22. 9. Elveția la 
21:29, 10. Olanda la 44:00, 11.
C. S. Brăila la 54:05, 12. Metalul 
Plopeni la lh 07:32.

clasamentul general pe 
PUNCTE PENTRU TRICOUL VIO
LET (sprinturi finale) — PREMIU 
OFERIT DE ZIARUL „SPORTUL”; 
1. Wanzlik 19 p, 2. A. Suciu 11 p, 
3. Hezard 10 p, 4.
5. Ardeleanu 9 p, 
7. Sofronle 9 p.

Șt. Suclu 10 p. 
6. Patzig 9 p.

CĂȚĂRĂTORI-CLASAMENTUL
LOR î 1. Hezard 20 p, 2. Șt. Suciu 
10 p, 3. Ziegler 7 p, 4. Tudor 7 P. 
5. Huster 7 p.

Popas în Bistrifa
„ Porțile sînt deschise" — 

anunță astăzi Bistrița, stră
vechiul 
pregătit

oraș 
să

transilvănean, 
tntimpine solii 

sportului cu pedale, angajați 
tn temerara lor cursă de stră
batere a României.

In oraș „totu-i gata" — ros
tește ospitaliera gazdă, pre
ședintele C.J.E.F.S. Bistrița- 
Năsăud, tov. Gheorghe Băloi. 
Și, dincolo de elementele teh
nice ce privesc strict com
petiția, amfitrionul prezintă 

. „accesoriile" cursei: masa cu 
specialități bistrițene, locurile 
de odihnă pentru cicliști, 
principalele puncte de vizi
tat pentru cei care vor să-și 
îmbogățească pelicula memo
riei, a retinei sau a apara
tului fotografic.

Desigur, popasul este scurt, 
rutierii au in față o etapă 
dificilă, ce le concentrează 
toată ființa, dar cîteva edi
ficii H cheamă de la sine 
prin patina vremii și culoa
rea locală. Cine nu va scruta, 
oare, înălțimile turnului go- 
t, , pivotul. Bistriței în jurul 
căruia s-a ridicat orașul, ma

Poate că am văzut curse mai fru
moase în aceste două decenii de 
cînd mergem pe urmele cicliștilor, 

dar vremea le-a șters din memorie, poate 
că peisajul mirific al Domelor amplifică 
totul, pînă la dimensiunile entuziasmu
lui, poate că... O certitudine există, to
tuși : etapa de astăzi a fost de o nease
muită frumusețe, a avut o desfășurare 
demnă de orice mare competiție a lumii 
cicliste, ne-a probat din nou faptul că în 
pluton se află viitori maeștri ai pedalei.

De la Suceava la Vatra Dornei, pe me
leaguri în care fiecare palmă de loc are 
asigurată în istorie o filă, printre obdnele 
leneșe, plutonul, aparent insensibil la 
frumuseți, dar cu atenția concentrată pînă 
la crispare la fiecare fază, ne-a oferit un 
festival de primă calitate, o cursă de un 
dinamism dus pînă la limită. Și tricoul 
galben, cel care aduce purătorl- 
lor săi numai ghinioane — fă- 
cindu-1 pe brașoveanul Egyed 
să exclame cu ură : _—
galben este blestemat !“ — i-a 
jucat festa și copilului de la 
poalele Timpei. așezindu-i în 
cale două pietricele tăioase care 
i-au dezumflat baieurile. A re
venit la conducerea cursei 
Wanzlik. dar miine...

Plecarea s-a dat din pragul 
Sucevei la ora mesei de prinz, 
pe un timp noros, tocmai bun 
pentru rulaj. O vreme, plutonul 
merge compact, deși ritmul nu 
scade sub 40 km. Avem timp 
să admirăm caruselul dealurilor 
acoperite de păduri. pajiștile 
pline de căpițe aidoma unor 
pălării ardelenești, răspîndind 
mireasma Ierbii proaspăt cosite. 
Șoseaua urcă și coboară pantele 
domoale. Dar plutonul începe 
să ne rețină atenția. Ca niște 
săgeți zvîcnesc din pluton ru
tieri solitari sau grupuri mici, 
pentru ca imediat plutonul aler
tat să-i liniștească. Sînt mo
mente care preced de obicei 
acțiunea. Și ea se profilează la 
km 53 cînd Prinsen fuge ca o 
nălucă, minat de cine știe ce 
vis frumos. După 4 km el are 
un avans de 30 s. Acțiunea sa 
dă semnalul unei erupții de o 
forță nebănuită. Plutonul se 
sparge ca o farfurie scăpată pe 
ciment Grupuri mici, de 5—8 
alergători, se vânează pe șosea. 
Încercând joncțiunea. Sprintul 
de la Cimpuhing este câștigat 
de Prinsen. dar chiar pe strâ- Pe miine. la Cluj l

Plutonul rulează compact, pe primele serpentine, cu mult îna
inte de „sita" Mestecănițului

RETROSPECTIVA

— Cum dracu să mă în
țeleg cu ea? Adora alpinis
mul și locuia la etajul III 
intr-o casă fără lift...

de la Vatra 
fără asfalt)

ciclist : în 
competiției

Dej (km 59) 
Apahida (km 
16,30. Sosirea 
avea loc pe 

Municipal. în

siva biserică evanghelică, sau 
renumitele „Sugălete", clădi
rile cu arcade din piața cen
trală, complex arhitectonic, 
purtind amprenta secolului 
al XVI-lea și măiestria pie
trarilor locului „de a căror 
fantezie se uimise Moldova, 
țară care trimisese aici, sub 
Petru Rareș și urmașii săi. 
emisari să cumpere și să 
treacă dincolo de creasta 
Carpaților reprezentanții a- 
cestei nobile bresle" — cum 
grăiește un document al tim
pului ?

însoțitori vor . fi sportivii 
Bistriței, primii care vin să 
aducă omagiu buchetului de 
performeri prinși într-o corn 
petiție in care ei, bistrițenii, 
nu se înscriu, deocamdată 
decit cu imaginația.

Pe alt plan, întilnirea cu 
cicliștii reprezintă pentru 
sportivii locului un mare co
locviu in care deși singurii 
ciștigători sînt oaspeții, bis
trițenii nu rămîn deconcer
tați. Confruntarea, deși des
coperă diferența de nivel, 
handicapul valoric, nu le su-

este ajuns de Gri
gore și Vercauter. Din plutonul 
fărâmițat mai sosesc Hezard și 
Voegele apoi — ceva mai tîr- 
Ziu — Andresen și Ciocan.

Bariera de la km 71 Ii opreș*e 
re
ci 

avansul inițial, așa că 
continuă. în comuna 

aflată la km 76. Realf- 
și Ziegler se atașea- 
grupului avansat, for- 
pluton de 10 rutieri, 

forțe verita- 
a lua o tur- 
se înțeleg la 
Valea Putnei 
unde începe

pentru cîteva secunde. Noul 
gulament le permite însă 
plece cu 
acțiunea 
Pojorîta. 
sen. Yli 
ză și el 
mind un 
Este un pluton de 
bile și cursa pare 
nură nouă. Băieții 
trenă, astfel că la 
(km 82). cam de 
urcușul Mestecănișului. au un 
minut înaintea plutonului în 
care Andrei Suciu se zbate dis
perat. N-a intuit valoarea aces
tei dispersări, acum nu mai 
poate scăpa din cleștele grupu
lui masiv.

Șoseaua la pieptiș pantele 
MestecănișuluL Hezard își des
face aripile vulturești și-și în
cepe zborul spre înălțimi. 1 
un spectacol fascinant să-l 
pe acest rutier, cu alură de 
detă profesionistă, urcând 
dezinvoltură, atit de rapid 
cit ți se pare că plutonul 
oprit pe loc. să-l admire. O 
pâ Andresen a încercat să-I ta- 
loneze. apoi s-a așezat cummte 
la locul său dm pluton. Yli este 
primul care nu recstl fruntași
lor. Apoi. Ciocan F Realfsen - 
se cninurserâ pină în aprcpie-

Erie 
vezi 

! ve
cii 

l In
s-a 

» eii-

gerează nicidecum ideea inu
tilității eforturilor lor.

Generează, din contră, do 
rința de autodepășire, de in- 
vingere a inerției, de călcare 
a hotarelor mediocrității spor
tive și violentare a zonei 
care poartă drept blazon 
PERFORMANȚA.

Fotbaliștii, handbaliștii, hal
terofilii și tinerii boxeri bis- 
trițeni primesc, prin trecerea 
„marii bucle" o mostră vie 
a ceea ce reprezintă în sport 
EFORTUL, VOINȚA ți PER
SEVERENȚA, mostră a cărei 
copie — sîntem siguri — fie
care dintre ei va dori s-o 
realizeze cit mat fidel.

Și dacă în întîmpinarea 
performerilor bistrițenii tiu 
pot trimite, la această edi
ție, nici o Cosînzeană — 
neavînd nici o reprezentantă 
în prima divizie a țării — ei 
asigură tacit, pe mesagerii 
marii performanțe care le 
străbate astăzi orașul, că gîn- 
durile lor le urmăresc nu 
numai cursa, ci și pașii.

Nuia MUȘCEIEANU

nu

-za" asei

Astăzi, în Turul României
ETAPA a V-a. BISTRI

ȚA — CLUJ. 123 km. 
Start festiv: din. centrul 
orașului — ora 13,45. Start 
tehnic: borna km 58 — 
ora 14.00 Punct de sprint : 
Dej. Caravana va trece 
prin Beclean (km 30)

O singură dată — în 17 e- 
diții — Clujul nu a găzduit 
caravana turului 
anul inaugurării 
— 1934.

în 1936, venind 
Dornei (206 km, 
în 7h 29:30 (media : 27,52 km), 
francezul Pierre Gallien în
vinge la sprint pe iugoslavul 
Stepan Grgac, cu care fugise 
de Tudose și Țapu, luîndu-le 
un avans de zece minute. 
După 14 ani, în 1950, de la 
Bistrița la Cluj (124 km) cîș- 
tigă Marin Niculescu. în anul 
următor (1951), etapa V. Dor
nei — Cluj (208 km) îi revine Emil IENCEC

© Cu excepția lui Wanz
lik, toți cicliștii din echipa 
R. D. Germane aparțin clu
bului sportiv Karl Marx- 
Stadt. Ceea ce n-ar trebui să 
ne mire, știut fiind că în 
acest oraș se află fabrica de 
biciclete Diamant, 
furnizează tuturor 
din R. D. Germană 
de cursă. Pînă și 
echipei, fostul alergător 
fons Kindermann, este origi
nar din aceeași localitate.

© în rasteiul echipelor ro
mânești tronează, în propor
ție majoritară, bicicletele Gi- 
tane și C.N.C., la care aler
gătorii noștri ar dori mai

cea care 
cicliștilor 

bicicletele 
mecanicul 

Al-

Ultimele sute de metr! se 
parcurg pe malul Bistriței. Mul
țimea spectatorilor aplaudă ca 
la un spectacol de gală. Hezard 
nu mai poate fi ajuns. El pă
trunde pe stadion și numai du
pă ce trece linia de sosire se 
destinde, manifestîndu-și bucu
ria. După 40 de secunde sosește 
primul pluton, mărit substanțial 
pe ultimii kilometri, apoi — du
pă 1:26 — și cel de al doilea. 
Pentru cei mai mulți etapa de 
astăzi s-a sfirșit. Mai sînt însă 
cîțiva, printre care și Andrei 
Suciu, care abia acum parcurg 
ultimii 3—4 km „

Noua schimbare în clasamen
tul general individual vine să 
susțină afirmația că actualul în
conjur pe bujcletă al țării are 
o valoare deosebită. Frămintă- 
rile vor mai dura. Poate pină 
la etapa contratimp individual, 
de la Arad, poate și după a- 
eeea. Din căe trei mar! exame
ne ale cursei (muntele, contra
timpul individual și sprintul) 
nid unul nu s-a încheiat S-au 
p-n^'.at, este drept oameni ca
re ștru bine cel puțin două răs
punsuri. dar nu este încă sufi-

ora 14,45, Mihăești (km 48)
— ora 15,15,
— ora 15,30, 
102) — ora 
la Cluj va 
Stadionul 
jurul orei 17,00.

detașat lui E. Norhadian, care 
se clasează primul și în 1953, 
pe aceeași rută.

Debutînd cu teribilul urcuș 
Măgura Calului, etapa mara
ton Vatra Dornei — Cluj a 
necesitat de fiecare dată peste 
7 ore de pedalaj, prin praf 
și pietre tăioase, care 
lejuit zeci de pane, 
torii „grei" (peste 70 
au avut crunt de 
spărgînd de cite șase sau șapte 
ori, ceea ce le-a adus titlul — 
neoficial și, desigur, 
— de recordmani ai panelor.

au pri- 
Alergă- 
de kg) 
suferit,

nedorit

apropiată distanța dintre roți 
și cadrul metalic. Am 
nu bicicletele, ci pe 
mii doctori ai spițelor 
trărilor, pe anonimii 
nici care garantează 

anumită securitate 
La cartierul general, 
primii sculați în 

își desfășoară trusele

vizitat 
anoni- 
și cen- 
meca- 
cicliș-

tilor o 
tehnică, 
modest, 
zori, ei . 
mecanice și lucrează departe 
de obiectivul public. Bătrî- 
nul Dumitru Negoiță (fost 
tovarăș de cursă cu Nicolae 
Ion Tapu) și mai tînărul Ște
fan Petrescu (fost participant 
in Cursa Păcii 1949) se ocupă 
de bicicletele echipelor națio- 
nale. Prilej de a evoca con-

Cu trei ore înaintea startului, papa Oubron, mana
gerul cicliștilor francezi, contempla vrăjit frescele 
de la Voroneț, strălucitoare ca totdeauna în soarele 

amiezii de iunie.
— Albastrul acesta — spunea domnia sa — îmi dă 

senzația unei bucurii apropiate !
Nu știu dacă pelerinajul matinal la ctitoria lui Ștefan 

Vodă a influențat favorabil geniile tutelare de pe apa 
Moldovei și a Bistriței, dar după cum vedeți, cea mai 
scurtă etapă, programată în ziua cea mai lungă din ca
lendar, a surls unuia din elevii reputatului antrenor 
parizian.

La drept vorbind, Yves Hezard avea toate motivele 
să se simtă lezat de neatenția noastră : cîștigător al eta
pei inaugurale la Galați, primul purtător al ' ' 
galben, el s-a trezit estompat in după-amiaza 
zile de noul lider, germanul Wanzlik, sosit 
Bacău.

— Reporterii de ocazie au memoria scurtă I 
clamat tînărul campion militar al Franței pe anul in 
curs șt s-a decis în consecință să le dea o mină de 
ajutor. La realizarea acestei intenții au colaborat, pre
cum veți observa, factori dintre cei mai diverși.

tn afara albăstruiul de Voroneț, s-ar cuveni să notați, 
probabil, in ordine cronologică :

— hărțuirile necurmate pe primii 70 de kilometri, cînd 
am înregistrat nu mai puțin de 33 (! I) tentative de eva
dare, la care liderul a răspuns cu promptitudine ;

— defecțiunile mecanice aproape simultane ale fra
ților Suciu, într-unul

— desprinderea de 
ciel’ și-a luat zborul 
patul, cu pasul său 
unei gazele, cu discreția unui trubadur medieval îna
morat de castelana de dincolo de munți...

— rezistența drăcească a numitului Yves, urmărit ca 
un cerb de o haită înfuriată cale de 20 kilometri, în 
plonjonul către Vatra Dornei, de către plutonul inclu- 
zind copoi de mare calibru ca Wanzlik, Andresen, Pat
zig, Prinsen, Grigore, Ziegler și alții asemenea.

In fme, vă propun să rețineți nuanța de miozotis 
a ochitor acestui băiat cu aparență timidă, oarecum jenat 
că a trebuit să reîmprospăteze memoria reporterilor oca
zionali, prin cea de a doua victorie în trei zile — și, vă 
asigur, foarte mihnit că n-a apucat să vadă celebrul 
albastru de Voroneț.

a ex-

din momentele-cheie ale etapei; 
Mestecăniș unde fragilul „arc-en- 
ca tntr-o secvență din Fifi îrtari- 

zdrobitor de 42X17, cu abilitatea

TURUL SECRET AL ROMÂNIEI
Vineri dimineața, la Piatra 

Neamț mi-a fost cu neputință 
să-mi dau seama că pe aici va 
trece peste cîteva ceasuri cara
vana celei mai cunoscute, pre
stigioase, naționale, internațio
nale, colorate, zgomotoase, dra
matice, anecdotice întreceri din 
istoria ciclismului anual, Turui 
României.

Pancarde — ca în toate ora
șele, piețele și tir gurile pe un
de trece, vreme de 11 zile cursa, 
— nu există.

Afișe care să încunoștiințeze 
publicul că prin mijlocul ora
șului vor alerga chinuindu-se a- 
tleți musafiri din 7 țări euro
pene, n-am întîlnit nici unul 
măcar.

Informații că aici, în centru 
se va desfășura 
sprint cu premii, și 
acesta va conta în 
final — n-am aflat.

Indicații (o, măcar indicații) 
referitoare la circulația pe bu
levarde n-am auzit.

Ziarul „Ceahlăul", tipărit a- 
nume pentru a atrage atenția 
cititorului asupra evenimentelor 
ce străbat cotidian cetatea, a 
considerat mai substanțial să-și 
centreze atenția intelectuală pe 
inaugurarea unui chioșc cu ri
dichi de lună în cartierul Pre- 
cista.

totuși un 
că sprintul 

clasamentul

dițiile grele de alergare din 
trecut, prilej de a da peste 
nas tinerilor — prea preten
țioși și uneori mofturoși — 
de astăzi.

9 în echipa Olandei figu
rează două vechi cunoștințe 
ale amatorilor de ciclism 
din țara noastră : Wim Prin
sen (24 ani, metalurgist, din 
orașul Hank) și Henk Ben
jamins (23 ani, tăietor de 
lemne, din localitatea Hoo- 
geveen), ambii foști comba
tanți în trecutele ediții ale 
Turului României (primul — 
locul X în '67, al doilea — 
locul XIX în ’66). Din cauza 
numeroaselor curse la care 

tricoului 
aceleiași 

tntîiul la
A

„Sportul" sosit ca In provin
cie — pe la orele prînzului abia 
— și care ar fi putut elucida 
problema, aștepta să fie numă
rat de 3 ori în fața solicitanțl- 
lor așezați cu organică răbdare 
la poartă.

Existau așadar întrunite toa
te condițiile necesare și sufi
ciente pentru ca acest Crăciun 
al ciclismului care se ivește pe 
șosele' o singură dată pe an, să 
apară și să dispară neștiut de 
nimeni.

Organizarea Ignoranței era 
perfectă.

La două fără 15 minute, ora 
stabilită pentru sprint, în fața 
hotelului „Ceahlăul” nu vedeai 
decit 7 persoane cu sacoșe și un 
milițian stingher cu TALKIE- 
WALKIE

nu e de înțeles, 
afirmă că sufletul 

este reclama.
sportului este — 

seama încă o dată

La două, erau 3 000 de oa
meni. Cum au aflat ? Ce i-a 
adus aici din nimic ? Ce zvon 
obscur i-a arunpat pe bulevar
dul Chimiei, acolo unde s-a dat 
sprintul ? N-am înțeles. Proba
bil că nici

Experții 
comerțului

Sufletul 
mi-am dat 
— alt undeva.

Alex. MIRODAN

participă. ei nu-și pot. exer
cita profesiunile deeît iarna. 
Impresiile lor din anii trecuți 
despre România sînt exce
lente, cu o singură excepție: 
Prinsen nu va uita că în 
1967 a fost pe locul doi, pînă 
spre sfirșitul cursei, și că o 
pană buclucașă — in etapa 
antepenultimă — l-a trimis 
mai jos în clasament.

e Emil Rusu (deocamdată, 
pe locul 28 în clasamentul 
general individual, la 3 min. 
de lider) dă explicații pentru 
comportarea lui modestă de 
pînă acum : „Am prea puțini 
kilometri în picioare. O sin
gură cursă de pregătire anul 
acesta nu-mi ajunge, 
simt că încetîncet îmi 
reveni". Poate cu această 
dejde și-a cumpărat el, 
o farmacie din Suceava,

Dar 
voi 
tlă- 

la 
o 

cutiuță cu vitamina C, pre
supusă a fi fortifiantă.


