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ECHIPA FRANȚEI A TRECUT iN FRUNTEA

Purtătorul tricoului galben, aflat

ultima clipă • Evadări specta

culoase pe pantele Pâniceailor

Citiți cronica in pag. a 4 a

dificultate, s-a salvat

Robert Oubron ne-a oferit o surpriză

Primit alergători

și Pietrei Craiului

Duminica, in plină zi de luni

DESFĂȘURAREA CAMPIOWEEOR DHIZIOSARE
IN DEZBATEREA COMITETULUI f.R.E

• Bilanțul este,
• îmbunătățiriȘedință festirâ Ia C NETS

75 de ani de la 
instituirea 

Jocurilor Olimpice 
moderne

echipelor, dar

in genera/, satisfăcâtor
calitative in evoluția

$e mai mențin încă
destule deficiențe

Cu prilejul împlinirii 
a 75 de ani de la insti
tuirea Jocurilor Olim
pice moderne, Ia sediul 
C.N.E.FS. a avut loc ieri 
o ședință festivă, în ca
drul căreia tov. Anghel 
Alexe, președinte al Co
mitetului Olimpic Ră
mân și președin’e al 
C.N.E.F.S., a rostit o a- 
locuțiune, subliniind 
semnificația acestui eve
niment. In continuare, 
tov. Al. Șiperco, membru 
al Comitetului 
țional Olimpic, 
format pe cei 
despre lucrările sesiuni
lor C.I.O. de la Lausanne 
și Varșovia. în înche
iere, tov. I. Tulpan, vice
președinte al C.O.R., a 
invitat pe reprezentanții 
federațiilor să colabo
reze mai strîns cu C.O.R 
în vederea stabilirii u- 
nor repere utile pentru 
viitorul sporturilor res
pective

Interna
i-a in- 

prezenți

Așa cum s-a asusțaî r—hd- 
tâ. in prima zi a ședmțet Co
mitetului federației de Irxiaa'.

campionatelor. recea: încheiate, 
ale diviziilor A. 3 și C. precum 
și a c 
Rapo;.. 
Biroul t: 
rășu’ Ion vicep
al F.R.F_ ca și discuțiile ce au 
urmat pe marginea luă. au scos 
în evidență atit aspectele pozi
tive. cit și deficientele care s-au 
manifestat in legătură cu orga
nizarea acestor competiții, ni
velul jocurilor, comportarea e- 
chipelor și jucătorilor, arbitra
jele prestate etc.

Raportul a apreciat bilanțul 
ultimului an competitional ca 
satisfăcător, mai apropiat de 
nivelul așteptat, obiectivele pro
puse de federație fiind susținu
te si realizate mat bine decit in 
anii precedenți.

în cele trei campionate (A, 
B și C), au fost înscrise 192 de 
echipe, față de numai 98 cite 
au participat la ediția din anul 
trecut. Această dublare a nu
mărului de echipe a dus la o 
densitate sporită a calendarului, 
care a programat în diferite 
perioade cite două meciuri 
săptămînal. In consecință, ju
cătorii cei mai solicitați au sus
ținut peste 60 de meciuri (so-

DE PE PISTELE
© Duminică, la Constanța, este 

programată întîlnirea dintre echi
pele feminine ale României și 
R.F. a Germaniei. La startul dife
ritelor probe vor fi prezente o se
rie de autentice stele ale atletis
mului internațional, între care cî- 
teva medaliate la ultima ediție a 
J.O. : Viorica Viscopoleanu, Lia 
Manoliu. Ileana Silai, Mihaela Pe. 
neș, Llesel westermann. Ingrid 
Becker.

© tn recentul concurs interna
țional de la Berlin, atleții români 
au realizat următoarele rezultate : 
3 000 m obst. : 1. D. Hartmau
(RDG) 8:45.0, R. Bite (URSS) 8:47,2, 
Gh. Cefan (România) 8:48,8. O. 
Scheible (România) 8:53,3 ; disc : 
L. Milde (RDG) 61,12, I. Naghi 
(România) 58,36 ; V. Jaras (URSS) 
56.84, D. Thorith (RDG) 56,62, U. 
Breffibach (RDG) 56.32. De men
ționat că învinșii lui Naghi sînt 
creditați cu performanțe de peste 
61 m. iar Thorith este campionul 
european al probei. La disc fe
mei. probă în cădrul căreia Liesel 
Westermann a doborît recordul 
lumii (62,70), pe locurile urmâtoa 
re s-au clasat : K. Illgen (RDG) 
ăjlz74, L. Muravieva (URSS) 58,54,

pt-~ la Oradea, dra- 
zeleie ’■tmâ.nești pavoazate 
pe sxi șmert-d, casă Ungă 

sentimentul 
sărbători, ta 

temițel ji Bond, la Ghe- 
hze și Lugașul de Jos ca 
i tn orășelele industriale 

Aleși și rCetgd, cicliștii 
c- simțit din espeție, pri- 

chiar și in grabnica 
lor trecere, de gazde bune, 
inimoase și recunoscătoare 
pentne sptctacehri admira
ta pe care îl oferă cara
vana multicolori, cu spt- 
țele strălucind tn soare, cu 
t-nccurile concurind curcu
beul. Credem că de pe a- 
cx-n,’ nu numai orașul de 

ț pe malurile Crișului Re
pede, ci întreg județul Bi
hor a luat o serioasă opți
une pentru concursul gaz
delor. Oradea și-a anunțat 
prezența cu 7 km înainte 
de intrarea tn oraș, printr-o 
mare eșarfă întinsă la (năl- 

I țrme 
I care

sosit
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CLASAMENTULUI GENERAL

i

nicipiul, iar pe marginea 
bulevardelor distanțele pînă 
la sosire erau marcate cu 
plăcuțe joase, special pla
sate la nivelul capetelor a- 
plicate pe ghidon, ale ci
cliștilor.

Ultimul kilometru a fost 
marcat din 100 tn 100 
metri. Spectatorilor de 
stadion li s-au oferit, 
așteptarea caravanei,

da 
pe 
tn 
un

(Continuare tn vag. a <-a)

Reportaj
de VICTOR
BANCIULESCU

CLASAMENTE

ce-a latul șoselei, pe 
erau cuvinte de bun 
pentru cicliști. Apoi, 
tn apropierea stadio- 
Crișul, ghirlande de

stegulețe au împodobit mu-

**•

VASILE TUDOR

CLASAMENTUL ETA
PEI A VI-A) CLUJ — 
ORADEA) 15J KM (me
dia orară 41,350 km) s
I. TUDOR 311.45:54 (CU 
bonificație 3h. 45:21), 2. 
WanzIIk 3.45:54 (cu bo- 
flcație 3h.45:39), 3. Șt. 
Sudu, 4. Cernea, 5. An
dresen, 6. Grîgore, 7. 
Sofronie, 8. Menard, 9. 
Mollet, 10. Benjamins)
II. Huster, 12. Verme- 
eren, 13. Hezard, 14. 
Ziegler, 15. Realfsen, 16. 
Alary, 17. De Blaere, 18. 
Vercauter, 19. Nemțea-

(Continuare 
In pag. a E-a)

Turneul de șah 
de la Sinaia

i MODERN
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u rareori poposind în orașele 
mai mari sau mai mici ale țării, 
atenția ne-a fost captată de 
atmosfera celor mai recente 
performanțe ale modei și ale 
comerțului — barurile, cafene

lele și cochetele braserii, de ambianța 
lor intimă și de populația care le frec
ventează. Vă veți întreba, poate, ce le
gătură are această chestiune cu profilul 
ziarului. Vă veți întreba, desigur, ce le
gătură poate exista între bar, de pildă, 
și sport. Aveți dreptate. Nu există. Dar 
tocmai pentru că nu există ne-am gîndit 
să ne referim la caracterul lor opus. 
Nu vom începe cu înșiruirea avantajelor 
pe care le prezintă exercițiul fizic, miș
carea pentru sănătatea biologică și in
telectuală a omului modern. Integrarea 
sportului ca o necesitate în viața socie
tății, călăuzirea omului către stadioane, 
bazine, munți sînt preocupări ce-și fac 
simțite permanent prezența în publicațiile 
noastre și străine, sînt adevăruri confir
mate de știință, sînt teme care preocupă 
în cel mai înalt grad pe sociologii con
temporani.

Deci, acordînd credit total tezelor oa
menilor de știință (și rememorînd pro- 
pria-ne experiență în ocest sens), să tre
cem enunțurile de mai sus (și ceea ce 
derivă din ele) în sfera axiomatică.

Să ne referim puțin, așadar, la in
fluența barurilor și cafenelelor asupra 
unei părți a tineretului. Ca orice modă 
— am observat în discreta noastră inves
tigație — ele exercită tentații, hipnoti
zează, fascinează prin insolitul lor. în 
Constanța, Sibiu, Brașov, lași, Timișoa
ra, Arad, Cluj, Bacău, Tg. Mureș, Ploiești 

Ietc., cafenelele — după-amiază — ba
rurile și braseriile ultramoderne — noap
tea — au devenit — după exemplul, îm
pins la exagerare chiar, al Capitalei — 
locuri de Irîndăvie, locuri unde moda 
creează obișnuința, iar obișnuința, viciul. 
Cine sînt tinerii cu figuri livide consu
ming fără noimă cafele, gin sau „Cam
pari", manevrînd cu eleganță Kent-ul sau 
Pall-Mall-ul ore în șir pe scaunele co
mode ale braseriilor, de lunea pînă sîm- 
băta ? Chestionările noastre au avut re
zultata aproape identice : veșnicii can- 

facultate care își storc de bani 
părinții creduli și sentimentali, făgăduin 
du-le că merg să învețe la prieteni și 
că vor lua cu siguranță examenul (viitor) 
de admitere, tineri salariați scăpați de 
sub supravegherea familiei, snobi de 
toate proveniențele. Trist este faptul că 
de acești tineri care nu înțeleg de fel 
ce înseamnă a fi modern, nu se ocupă 
nimeni, nu sînt atrași spre terenurile de 
sport. Trist este că mulfi părinți îi țin 
departe de activitatea sportivă, pe care 
ei înșiși o discreditează, îngăduindu-le 
— uneori — să... asculte puțină muzică 
la tonomatul barului, sugerîndu-le acet 
dolce farniente al cafenelelor. Trist este 
că puține organe locale (U.TC., sindica
le, inspectorate de învățămînt, consilii 

i și sport) se alar 
mează în fața acestei situații. într-o zi 
de luni, ca să luăm un exemplu, cafe
nelele, barurile și braseriile Sibiului erau 
arhipline, iar pe toate bazele sportive 
domnea pustiul. Cum rămîne atunci cu 
„lipsa bazelor sportive" reclamată cu 
atîta insistență ? Poate că acțiunea mai 
ferma și neîniîrziată ar duce la crearea 
unor altfel de fascinații — utile vieții, să
nătății și viitorului întregului tineret — fâ- 
cîndu-l șă înțeleagă mai bine ce în
seamnă a fi modern, o prețui viata.
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MÎINE, ÎN CAPITALĂ;^
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DE ATLETISM

STEAUA
tcesze-.

I. Solonțeva (URSS) 57.58, C. Spiel 
berg (RDG) — campioană europea
nă - 57,12.

e La Lublin a avut loc o întîl
nire între echipele județului 
Neamț șl cele ale voivodatului 
Lublin (Polonia). Meciul a fost 
cîstigat de gazde cu 99—69 la bă
ieți, și 57,5—55,5 la fete. Dintre 
atleții români, o impresie frumoa
să a lăsat Constantin Nemeș, vic
torios în 4 probe : 100 m — 11,2. 
200 m — 22.1, 400 m — 49,0, 400 mg 
— 54,3. Alte rezultate : 200 mF : 
Mariana Filip 25,0 ; 3 000 m obst. : 
Mihai Păduraru 9:14,2 ; 4 x 400 m F: 
Neamț 4:01,5 (la 0,5 s de recordul 
țării).
• In baza înțelegerii intervenite 

intre federațiile de atletism din 
România și Slovacia. întîlnirea 
dintre reprezentativele de juniori 
și junioare ale celor două țări va 
avea loc la Ploiești, în zilele de 
24 și 25 august a.c.

© Campion de decatlon al Ca
pitalei a devenit rapidistul Viorel 
Cristescu cu 5 549 p. La juniori, 
pe primul loc s-a clasat Al. Puș
cașii (SSA) cu 4 883 p. (N. D. NI- 
COLAE — corespondent)
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V.TJL 
Si- in 
De-a

L MITROFAN

(Continuare tn tag a 3-a)

SINAIA, 23. — în a 6-a rundă a 
mini international feminin de 
de -a S.nala s-au înregistrat eu- 
remize, cu excepția partidei 

re Sodica Reicher și șahista bul- 
gaz* Gheorghieva. care s-a întrerupt: 
N'îcctau—K-jr.ir, Veroczi-Szota. Pe- 
revazzLc—Beemskerk, Teodorescu — 
Dobsoa. JUtawicI Pncnrcvici și Kel- 

H ermann—Eretora.
fruntea clasamentului se găsesc 
Kușnir (U.R_S-S ), Keller Her- 
(R-D.G.) și Veroczi (Ungaria) 

le 4 p. urmate de Reicher (Ro
ti) p și Pogorevici (Ro-

BURNIȚĂ LA „CĂMIN",

SOARE Șl SCHI

PE VALEA ALBĂ

SELECȚIONATA | 
ARMATEI AUSTRIECE, LA BOX |

Miercuri, de la 
ora 19 se va dispu
ta pe stadionul O- 
limpia (șos. Vitan) o 
interesantă întîlnire 
internațională de 
box între formația 
Steaua și Selecțio
nata Armatei aus
triece. Oaspeții

deplasa la București 
câțiva pugiliști de 
prim rang, «uni sînt 
Zauner și Koglbauer 
(campioni ai Aus
triei), Gaudenzi 
(campion al Tirolu- 
lui), Pichler (losul I 
în campionatul ora
șului Salzburg) eta.

? <
i 1

Iie, inspectorate de îi 
pentru educate fizica
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In țața burniței care nu mai contenea in jurul Căminului Alpin, 
seniorii care trebuiau să participe la etapa a Il-a a concursului de schi 
dotat cu „Cupa Valea Albă“ s-au „speriat" și au renunțat. să mai urce la 
locul de întrecere. In aceste condiții, competiția,/s-a desfășurat numai in 
prezența juniorilor care au beneficiat de o zăpadă excelentă și o vt'eme... 
însorită. După o dispută interesantă, victoria la slalom special (traseu 
cu lungime de 250 m, 125 m diferență de nivel și 30 de porți) a revenit 
lui Peter Danek (Dinamo) la juniori mici și lui Stelian l.enț (Caraimanul 
Bușteni) la juniori mari.- în fotografie, o inedită imagine din timpul 
concursului.

Text și loto . E. RONNJÎ

I
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I
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Aurelian BREBEANU

1
I
I
I
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UTOPIE ?
Mă întreba un prieten, după ce citise 

acest foiletoți: „De ce nu-1 trimiteți la 
„Scînteia“, sau la „România liberă", sau 
la „Făclia", ziar care apare — în zeci de 
mii de exemplare — la Cluj. Problema mi 
se pare deosebit de importantă și, fără a 
subaprecia ,.Sportul" (pe care îl citesc zii-- 
nic), mă gîndesc că, poate, în altă publi
cație foiletonul ar avea un mai mare 
ecou". Totuși, acest foileton aparține 
..Sportului" dintr-o mie de motive, plus 
unul. Pe acest unul mizez eu. Prietenul în 
cauză pare a nu ști că foarte numeroși 
dintre edilii orașelor și satelor citesc cu 
precădere „Sportul" și multe dintre cele 
descifrate acolo au șanse de a se materia
liza. Așadar, iată despre ce este vorba.

Zilele trecute, cineva îmi relata discuția 
ce o purtase cu deputata din cartier. Il 
asigura că. pe citeva străzi, era rezolvată 
problema gălăgiei făcută — la ore necon
venabile — de jocurile copiilor. Adevărat, 
alungați de pe citeva străzi, copiii s-au 
masat pe altele, în apropiere — locuri 
unde vocile ce-i vor alunga și de aici abia 
incep să se facă auzite. Și cînd te gindeșt: 
că, în chiar același cartier, chiar în zona 
despre care mi se povestea, există părcu- 
tețe — deocamdată macerate de neglijență 
— unde, cu un minim de efort financiar,

se pot amenaja microterenuri de fotbal, 
se pot planta panourt pentru baschet, nu 
de altceva, numai pentru faptul că puștii 
noștri nu râmtn mereu la vîrsta lopățicii 
și a nisipului. Dar să lărgim ideea. Cunosc 
in numeroase orașe din tară, microraioane 
unde blocuri noi simbolizează atenția deo
sebită ce se acordă elementarei necesități 
ca familiile să locuiască in bune condiții. 
Adesea, aceste microraioane impresionează 
prin suplețea gindirii urbanistice, prin 
consonanța, ușor descifrabilă, dintre con
strucții și viața modernă. Dar dacă gin- 
direa urbanistică a proiectanților acestor 
noi orășele se diversifică rodnic spre a 
satisface multiplele preocupări ale locata 
rilor, mi-e teamă că încă mai neglijează 
un aspect — poate nu singurul — impor
tant. Proiectele arhitecților noștri prevăd, 
în toate aceste micro-ratoane și părculețe 
in care să vibreze susurul împăcat al ar
borilor, părculețe unde copiii mici și pen
sionarii se amuză sau se reconfortează. 
Am, însă, convingerea că. exact aceiași 
arhitecți. în proiectele lor ar putea integra 
micro-terenuri de sport. Făcind această 
opera'ie nu ar fi necesare cheltuieli cople
șitoare. Dimpotrivă. Și atunci ar înceta 
strigătele și apostrofările — și, vai, ce 
multe sint ! — care, ele insele, fac mai 
multă oălăgie decit chiar gălăgia copiilor 
amatori de sport. Oare nu ar ar&ta mai in 
consonanță cu viața modernă viitoarele 
microraioane unde și sportul ji-ar avea 
spațiul său organizat ?

Al. CAPRARIU

P.S. Nu știu cum o fi »n alte părți, dar 
am auzit că la Cluj ar fi, aproximativ. 
300 de profesori de sport ți sub 200 de 
sportivi caracterizați ca ..de performanță". 
Dacă-i așa. atunci este exact ca in litera
tură : mai mulți critici decit scriitori.

ANALIZA SUCCESULUI
BAZĂ A REEDITĂRII LUI

Așadar, rugbyul românesc, 
reușit confirmarea oficială a i> a 

va
lorii sale, adjudecîndu-șl — prin 
victoria asupra reprezentativei 
Poloniei — „Cupa Națiunilor — 
F.l.R.A." ediția 1968—1969. Succes 
ele prestigiu, dacă ținem seama de 
valoarea celei mai puternice com
petitoare, reprezentativa Franței, 
pe care, cu plăcere reamintim, 
naționala noastră a învins-o in 
decembrie, anul trecut, după un 
meci memorabil atît ca manieră 
de joc, cît și ca evoluție a scoru
lui. De fapt, acela a fost meciul 
a cărui învingătoare determina 
practic câștigătoarea competiției, 
întrucît greu s-ar fi putut imagi
na realizarea unei surprize din 
partea celorlalte participante din 
grupa A, Cehoslovacia și Polonia. 

Revenind, însă, la ultiiruul act al 
„Cupei Națiunilor", în care ace
lași „XV" victorios asupra Fran
ței a învins la un scor categoric 
(40—11) Polonia, să ne oprim puțin 
asupra evoluției sale, ce pare să 
fi readus în actualitate caracte
ristici, dar și carențe ale școlii 
românești de rugby. Previziunile 
specialiștilor anunțau tactic un 
meci exclusiv de atac al națio
nalei noastre, ce trebuia să se 
descurce în fața unei apărări 
atletice și în permanență supra- 
numerice a adversarului, cum de 
fapt s-a și întîmplat, Dar și aici 
a fost poate cea mai evidentă 
eroare comisă de jucătorii noștri 
în teren. Preferarea atacului nu 
permite în nici un moment re-

găsești in 
Apărarea-

fINALHf CAMPIONATHOR NAȚIONALE
PROFESIONALEALE ȘCOLILOR■J

FOTBAL
începe să se facă lumină
Ziua a Il-a a finalelor de 

fotbal a produs primele clari 
fîcări. Șc. prof. SJi. Constan
ța, a pierdut, cu 1—0 (1—0). 
meciul cu echipa Șc. prof, me
talurgice din Hunedoara, ie
șind astfel din cursa pentru 
titlu. Realiza tor- Di aconu.

Cealaltă pretendentă la titlul 
de campioană, formația Grp. 
sc. comercial „N. Kretzulescu" 
București n-a reușit decit un 
meci nul, 2—2 (1—1), in com
pania fotbaliștilor de la Șc. 
prof. Nicovala-Sighișoara. Au 
înscris : ' Poenaru și Vas;'3,
respectiv Puiu și Vlad.

în schimb, echipa Grp șc 
miner Baia Mare și-a mărit 
șansele de a cuceri titlul de 
campioană, realizind luri. cea 
de a doua victorie consecuti
vă. In dauna formației Grp. șc. 
de construcții Tg. Jiu. Scor 
2—0 (1—0). A marcat Varga 
(2).

în aceeași situație se află și 
echipa Grp. de construcții 
montaj București. învingătoare 
cu scorul de 3—0 (2—0) asupra 
fotbaliștilor de la Grp. șc. »l. 
Rangheț' București. Realiza
tori : Stan (2) și Simescu.

Una dintre echipeie care au 
intrat luni In turneu a ter
minat în avantaj. Esze vorba 
de cea a Șc. prof, coosir. chi
mice Pitești, ciFhză:oere cu 
scorul de 2—0 (0—0 asupra e- 
chipei Grp. șc. prof, forestier 
Tg. Jiu Au înscris Siaesro 

Ungureanu. în ulunrtd 
de egak-

lată campionii : BĂIEȚI i 
400 m — Gh. Ropotă (Bucu
rești) 51,4; 1500 m — N. Du
mitru (București) 4:07,3; greu
tate 6 — kg — V. Pop (Bucu
rești) 14.12: greutate 5 kg — 
P. Carpenco (București) 13.68; 
1000 m — N. Lazăr (Ploiești) 
2:40.1; 3000 m — D. Nicotaa 
(București) 8t52J); ștafetă 4X 
100 — N. Mihai (Reșița). F. 
Sîoian. V. Ktrop, L Cotorobaie 
(ultimii trei din București) 
43.8; «0 m — & Leș (Dej) 9.6: 
100 m — N. Mîhai (Reșița) 
11.0: disc 1 kg — P. Carpenco 
43 îv*. tripiusalt — M- Pletea 
(Plo:e«tî) 13A5 : prăjină — C. 
Anton (Ploiești) 5.S5; 4X4^0
— M.I.CJL 3OU: sui^ă — K 
Drooca 50.70: feâirime — I. 
Moga (Tg. Mureș) 1.30: FETE: 
60 m — Fiorica Gthță (B jC’J- 
reștî) 8.1: 30 a» g — XicuBna 
Manea (București) 12J; 100 m
— Alexandra Stanriu (Bucu
rești) Uj6; M> a» — Alexan
dra SUmcta 2t23jt: disc — Mi- 
liana Mrro (Bucureștii 41,70; 
sulițe — Elena Maier (Oradea) 
M86; 4XJ50 • — (Constanța 
Ion, Maria Gectknnan, Flori- 
ca Ghîțâ, Nțculina Manea)
— Bucureiri 53^; lungime — 
Elena Niță (București) 5,43.

CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI"

Se apropie startul ediției 
inaugurala a „C.C.E.* la po
pice. 8 echipe împărțite în trei 
grupe își vor disputa întîieta- 
tea în zilele de 28 și 29 iunie 
in prima etapă a competiției, 
după următorul program : BU
DAPESTA t Postar Split (Iu
goslavia), Olimpia ~ 
Vasas Budapesta; 
BRUCK: Dinamo Bratislava, 
BS.G. Bruna Halle, Sport Ve- 
rei-i Innsbruck; EPPELHEIN 
(TLF.G.) — Real Abatoir 
St-assbourg, K. C. Bozen Za- 
r.in (Italia). Campioana Elve
ției a anunțat că se retrage 
din concurs. Se joacă contra 
scor, f.ecare echipă fâcînd ofi
ciul de gazdă. Celelalte etape 
sint programate la 5-6 (a Il-a) 
șl 12-13 iulie (a III-a). învingă
toarele celor trei grupe se vor 
intilni — după aceeași formu
lă — pentru desemnarea cîști- 
gătoarei trofeului.

Popicarii reșițeni s-au pre
gătit intens în vederea apro
piatelor întreceri. Antrenorul 
(și în același timp jucător al 
echipei Olimpia), Ion Micoroiu

va folosi în mod sigur la Bu
dapesta pe C. Rădulesou, Ilia 
Băieș și Alexandru Mayer, ur- 
mînd ca după un ultim con
curs de control să se stabileas
că asupra celorlalți doi jucă
tori ai formației.

Reșița, 
INNS-

Junioarele Gioconda Plnzaru 
și Irina Ciocmata se afirmă

Ultima zi a campionatelor re
publicane de călărie, etapa I, Ș 
programat probele de juniori pînă 
la 16 șl 18 ani. La juniori mici 
(22 de concurențl) victoria a re
venit Giocondei ~*
(C.S.M. Iași) eu «aiul 
care a cîștlgat detașat. La 
nlorl mari (15 concurențl), Irlna 
Ciocmata (Steaua), cu calul Pău
na?, a reușit să-și adjudece vic
toria după un baraj cu N. Fillo 
(C.S.M. Sibiu). Etapa a H-a a 
campionatului se va disputa la 
Mangalia intre a fl 13 iulie.

Plnzaru 
Lăcătuș, 

JU-

1

MOZAIC BASCHETBALISTIC

l axări, atunci cînd te 
situație de apărare, 
presing, valabilă și recomandată 
astăzi în toate jocurile sportive, 
clement de prim pas pentru un 
nou atac — de fapt contraatacul 
— a fost, dacă nu inexistentă 
atunci foarte rar executată. Ur
marea : pe lingă faptul că s-au 
primit două încercări, am fost 
obligați să atacăm în special din 
poziții fixe (margine — grămadă), 
facilitînd evident sarcinile apără
rii adverse.

Susținerea și încadrarea purtă
torului de balon (principiu vital al 
rugbyului autentic), rar respecta
tă de ambele compartimente, a 
imprimat jocului înaintării aspec
tul de încîlceală, cu rezolvări in
dividuale greu de finalizat, în 
timp ce jocul treisferturilor, ne
susținut, a părut neputincios. Cșle 
cîteva acțiuni clare, susținute și 
penetrante ale înaintașilor, conti
nuate în viteză de liniile dinapoi, 
avînd la dispoziție un teren 
dezaglomerat de apărătorii ad- 
verși, au demonstrat din plin efi
ciența principiului amintit, încer
cările lui Nica și Suciu (prima) 
fiind un rezultat firesc al acestor 
acțiuni.

Un alt aspect ce vine, de fapt, 
în ajutorul respectării aceluiași 
principiu se desprinde din rtîodul 
în care fiecare jucător din teren 
participă prin ponderea sa la 
consumarea efortului total al echi
pei. Referirile cele mai evidente 
se fac asupra aripilor treisfenuri

și fundașului. In condițiile actuale 
ale jocului, aripa — parte închisă 
— pentru a nu fl simplu figurant 
pe teren, va trebui să porției pe, 
obligatoriu, efectiv sau prin po
ziție, la crearea supranumerieu- 
lui, atît în atac, cit și in apărare. 
Fundașului, pînă acum jucătorul 
cu cele mal lungi și mai sigure 
lovituri In margine, fiindu-i re
duse prin regulament posibilită
țile de a se folosi de calitățile 
amintite, fi va fi preferat un ju
cător de viteză, cu reale calități 
de atacant, dar și bun apărător, 
astfel Incit încadrarea sa, printr-o 
bună conlucrare cu aripa părții 
închise, să se permanentizeze. Or, 
în jocul naționalei au fost rare 
participările acestor jucători în
cadrați, atît tn atac, dt fi tn 
apărare.

Fără să micșorăm cu nimic din 
meritele învingătorilor și, deci, 
ale cîștigătorilor prețiosului tro
feu, considerăm că o analiză rexlA 
a ceea ce mai avem de făcut, o 
selecție care si readucă atmosfe
ra, cindva existentă, a „trialuri- 
lor“ făcute efectiv dupd formA fi 
valoare, va reufi si imprima 
rugbyului nostru deplina confir
mare valorică, clături de marile 
forțe rugbyttice.

Prestigiul ctștigat pe arena to- 
temaționaU m traHrt emorat, Ca- 
lendarul competițional internațio
nal din toamnd ne oferă din pite 
această potib.ittate.

CIOBĂNEL

și 1 
meci, 
tate, 
între
M.I..A Roman și Șc. pro!
București. Auto 
Chiriță (Roman) 
nu (Buc.)

ATLETISM 
Cinci recorduri

După o zi atlet;:*. în care 
rezultatele nu au ext-eiit. cea 
de a doua zi a oferit mc—•?- te 
de reală satisfacție: au fca» 
doborâte rină recorduri 
școlilor profesionale ți s-a. 
stabilit numeroase alte perfor 
manțe.

un rezulta;
1—1 (1—O).

formațiile Șc. prof_
< auto 

llcr 1

Cupa balcanică (22—28 iulie) re- 
rervstă acestei categorii de ju
cători. întrecerea va avea loa 
in Iugoslavia, la Kraljevo. Con- 
stănțenii vor deplasa următorul 
iot: V. Răi lean u, C. Cernat, A. 
Splnu, V. Pasca, Gh. Milea, M. 
Popa, M. Dorneanu, D. Dumi- 
tru. R. Marinescu, V. Butuo, C. 
Bengeanu și V. Zdrenghea.

• între 1—7 iulie, la Cons
ta-ța (băieții) ți la Cluj (fetele) 
se vor disputa turneele finale 
ale criteriului național al ju
niorilor II (născuți tn 1952 ți 
mai mici). S-au calificat forma
țiile școlilor sportive din Timi
șoara (prof. N. Bășteanu), Cluj, 
îprof. V. Mureșan), Mediaș 
prof. O. Șerban), Pitești (prof. 

N. Deleries cu), Suceava (prof. 
V. Păun) ți Farul Constanța la

■

a :

?■**

sstgxm. 
X. «eț: --

băieți, șl cele ale școlilor spor
tive din Deva (prof. St. Popes
cu), Satu Mare (prof. Gabriela 
Both), Gheorghieni (prof. T. 
Bazilides), Giurgiu (prof. A. 
Angelescu), Constanța (prof. 
Maria Popovici) și Cluj (prof. 
H. Pop) la fete. S-au mai cali
ficat site două echipe din Ca
pitală, al căror nume nu a fost 
comunieat încă (I) federației 
de apeeialitate.

NU E TOTUL SĂ FII COMBATIV!
• ••

UN CAMPIONAT AL CONFIRMĂRILOR ?
APARENȚE Șl REALITĂȚI iXi ÎNTRECEREA PENTRb DESEMNAREA

CELOR MAI BINI SCRIMERI Al Ț.ĂRII

Ediția din acest an a campiona
telor naționale de scrimă s-a des
fășurat, în general, sub semnul 
confirmărilor. Intr-adevăr, excep- 
tînd proba de floretă-fete, in 
toate celelalte regăsim în fruntea 
clasamentelor finale aceleași nume 
de anul trecut. Să vedem în ce 
măsură rezultatele dobîndite pe 
planșă au confirmat sau infirmat 
valoarea particlpanțllor la fina
lele acestor campionate.

UN EXCELENT TRIO!

Trei floretiste s-au detașat net 
în această ediție a finalelor: 
Olga Szabo, Maria Vicol șt 

Ileana Drâmbă. în acest trio, Olga 
Szabo deține — pentru 1969 — 
întîletatea. Ea a fost o adevăraiă 
revelație : a tras cu eleganță și 
luciditate, calități care îi atestă 
marea clasă. Maria Vicol a adus 
și ea pe planșă aproape întreaga 
gamă a atributelor cu care se 
afirmă de mai bine de un dece
niu. în principal, o tehnică bine 
stăpînltă și o concepție tactică 
solidă. Iar Ileana Drâmbă ne-a 
demonstrat, la rîndu-i, că a atins 
pragul maturității în floretă. De 
aici, ușurința remarcabilă cu care 
s-a desprins în cistigătoare, în 
marea majoritate a asalturilor. O constanță - - - -

Această 
efectuată 
modul de 
floretiste ... ___
ționale programate_  ______
cinci luni ale anului; totodată — 
,ce-i mal important — faptul că 
ele rămîn elementele de bază 
ele naționalei în toate concursu- 
rile-test pentru mondiale.

Ce se află însă In urma trio-ului 
Szabo — Vicol — Drâmbă ?

In absența Ecaterinei Iencic șl 
a Anei Ene — ambele indisponi
bile pe tot parcursul acestui an — 
finala a prilejuit o surprinzătoare 
(dar tonică) revenire a Adrianei 
Moroșan. Parcă vrînd să infirme 
inegalitățile de comportare din 
ultima vreme (Genova, Minsk),

tînăra noastră floretistă s-a În
trecut pe sine, realizind victorii 
nesperate în turneul final. Ce 
bine ar fi dacă ea ar reuși să 
mențină acest ritm de mare 
tensiune! Marina Stanca n-a 
lăsat o impresie prea strălu
cită. Evident, pregătirea pentru 
sesiunea de examene a handica
pat-o într-o bună măsură. Ră- 
mlne s-o mai vedem. Cea de a 
6-a finalistă, Aniuta Alexandrov 
din Constanța nu este un nume 
nou în floreta noastră feminină. 
Totuși performanța ei de a ajun
ge să tragă alături de fruntașele 
probei poate fi apreciată ca mal 
mult decît remarcabilă. O com
portare care pledează pentru in
cluderea ei în lot.

UN CAMPION NECONTES
TAT: DRÂMBĂ

din

valorică de bun augur, 
ierarhizare a valorilor 
de finale confirmă și 
comportare al celor trei 
în competițiile interna- 

în primele

Ionel Drâmbă a dovedit, __
nou, că este floretistul nostru nr. 
1. Și a dovedit-o în mod convin
gător, urcînd pînă în vîrful pira
midei cu acea nonșalanță care i-a 
devenit proprie și care trădează 
siguranța marilor campioni. Ex
celent artizan al victoriilor, el 
și le confecționează cu iscusință 
și meticulozitate, excluzînd graba 
și gestul inutil. Drâmbă a preferat 
în marea majoritate a cazurilor 
contraatacul și a punctat, de fie- 
care dată, elegant și clar.

L-a secondat în clasament co
legul său de club, vulcanicul Falb, 
care a dovedit, într-adevăr, că 
nu este un... vulcan stins. El a 
intrat în competiție cu vădita 
dorință de a realiza un rezultat 
mare. Pînă în semifinale totul 
î-a mers pe voia inimii apoi a 
pătruns în finală, cu oarecari 
emoții, datorită unui tușaveraj 
mai bun decît al lui Tiu, iar în 
finală n-a mai înregistrat decît 
un eșec : în fața lui Drâmbă.

Șt. Ardeleanu a avut o compor
tare cu fluctuații : a început mo
dest, s-a impus în turul ii, apoi 
în semifinale și finală a evoluat 
din nou mai modest. Meritoriu 
au concurat cei doi reprezentanți 
al clubului Universitatea Bucu-

rești : P. Ha bala. clasat al in-iea 
(in 1963 — locul VI) șl C. Cos- 
tescu, care a term'nat pe * *
V.

Sătmâreanul St. HauXler 
eheiat sextetul CnalișOlor 
Impresia că trece printr-o eclipsa 
de formă ca, de altfel. M. Țiu 
rămas In afara întrecerii In setr..- 
finale. Alt mare absent din finale. 
T. Mureșanu. care — anul trecut 
— a luptat In baraj cu Drâmbă. 
a fost handicapat, acum, indiscu
tabil, de faptul că nu se mal an
trenează împreună cu lotul frun
tașilor. Regretăm poziția sa de 
izolare pentru că el poate fi Ir.că 
util reprezentativei noastre. Aht 
el cit și federația de resort ar 
irebui să găsească o modalitate 
de apropiere, in interesul afirmă
rii scrimei noastre.

în încheiere, un cuvînt de laudă 
tinerilor Ursovici șl Petruș care 
au mal trecut un examen de ma
turitate sportivă alungind plnâ 
tn

loeX

a ta- 
tactad

STATUQUO LA SAME

FANIȘOR. CANDIDAT
PRINCIPAL AL CERUTULUI!

Ploaia a fost, duminică, un oas
pete nedorit al reuniunii, deoarece 
a amplificat dificultățile pe care 
publicul le are oricum cu incinta 
hipodromului ploieștean ! Tn plus, 
exercitmd o Influență negativă și 
asupra laturii tehnice, ea a deter
minat ca majoritatea rezultatelor 
înregistrate să nu-și mai păstreze 
semnificația scontată. In atari 
condiții, viitorii derbyști au ab
solvit oarecum mai puțin convin
gător premiul cailor de patru 
ani, care s-a încheiat cu victoria 
netă a lui Fănișor. învingătorul 
este, indiscutabil, un element de 
bază al marii probe din 27 iulie 
dar capacitatea lui trebuie pusă 
sub semnul întrebării, atîta timp 
cit va fi condus de Olteanu. Eo- 
vada cea mai elocventă a oferit-o 
chiar duminică, printr-o flagrantei 
flotare la finiș pe ultima parte a 
liniei drepte. Un asemenea feno
men însă, nu se poate petrece de- 
cît numai cînd calul conduce 
omul și nu invers, cum ar fi nor- 
mal ! în rest, trebuie consem
nat că. în cîteva alergări, sosirile 
au fost extrem de disputate, una 
necesitînd chiar departajarea fo
tografiei. Astfel. Dioda — gr a . ie 
plusului de valoare — l-a condus: 
pe primul loc la sosire pe I. Tn- 
deraș. ca și Mezanin, de altfel, dar 
acesta, folosindu-se de sistemul 
clasic .,hocus-poeus“. . . de la : .39 
la 1.30,9. Numai bietul Ilaz n-a 
putut suporta prostia conducăto-

rulul 
tea fizică,' __ ___ _ ____ ..
trecut iapa Zarea, n-a reușit să 
mai refacă din handicapul sunu 
mentar pe care 1 l-a acordat To 
deraș, sosind al doilea la fn<r>- 
grafie. Evident, arbitrii alergărilor 
n-au avut motiv de sancționare, 
deoarece o incapacitate profesio
nală nu poate fi vindecată printr-o 
suspendare a licenței pe șase ie 
uniuni 1 Așa că, pînă la urmă, 
hoțul de păgubaș — publicul - 
trebuie să consemneze totul la 
contul profit și pierderi, adică să 
admită, pe lingă incorectitudine 
și prostia. . .

Rezultate tehnice : 1. Tipic <Tr 
Marinescu), Silex, Fibula 43,2 ; 2. 
Hunter (S. Mihăilescu) Colina 
Rezerva 35,6 : 3, Zaraf (S. Teofii). 
Haz. Razuș 32,5 : 4. Valența (Gh. 
Tănase). islaz. Nepoțel 37.3 : 5. 
Dioda (I. Toderaș). Knndia Sirn? 
ria 30.6 ; 6. Mezanin (1. Toderaș!. 
Fă"as. Hrdi 30.9 : 7. Fănișor (I. <■' 
teanii). Cartuș. Sonia 26.7 : B. Sin ger ~ "
nuț

și, periclitindu-și lntegnta- 
"■ " așa cum a făcut 1>

«M. Ștefănescu). Tanța, Hă- 
47.1.

Niddy DUMITRESCU

semifinalele competiții-

STRANIA EVOLUȚIE 
A UNOR SPADASINI

Bătălia spadasinilor a tost mal 
puțin spectaculoasă dedt ne-aru 
fi așteptat. Alexandru Istrate. 
campionul de anul trecut, s-a 
instalat mult prea ușor tn frun
tea plutonului, cîștigînd toate 
asalturile. Duelul său real cu 
Iosif Sepeșiu, dacă acesta din 
urmă ar fi tras la adevărata 
valoare și o prezență mai activă 
în finală a celorlalți specialiști ai 
probei, ar fi sperit gradul 
atractlvltate a întrecerii.

Or, Sepeșiu, abia restabilit după 
o stare gripală, a tras prudent, 
la economie, așa cum nu 
obiceiul. Șl, In asemenea, 
ții, campionul țării și-a 
șansele de a-și menține 
Fiindcă tn rest n-a prea 
adversari. Cel mal dificil __ 
ei. Moldanschl, avea să se recu
noască învins, 1„ limită.

Prin validitatea relativă a Iul 
Sepeșiu singurul spadasin care 
a animat finala a fost AL Miro
nov. Scrimerul craiovean — care 
se agitase mult și tn etapele pre
liminare — s-a bătut pentru fie
care tușă și cu trei victorii și-a 
Înscris în palmares un prețios 
loc 2. cea mal bună performanță 
a sa la naționale. Pentru felul 
cum a Înțeles să-și apere șansele 
Mironov merită toate felicitările.

Doi dintre trăgătorii cu un bo
gat bagaj de experiență compe- 
tițlonală, Moldanschl șl Marines
cu, au evoluat destul de șters 
(dovadă șl locurile ocupate: 4 și 
respectiv 5) cu un aer de victime 
sigure.

d»

îl este 
condi- 
mărit 
titlul, 
avut 

dintre

Fârâ sâ Se t= sâemzuaeea szd- 
loeeeior «Le extee. Oetcvîaz vr=- 
tUA a reușri sl-r. A<~.‘ae șț 
acesța «tversaru tzzr-z 
eonvmgâ: :*re șt pâsxrtne «M-ei 
etici oe campSoa ai aafttaOae. 
Mii trzț j veremect * a-arrr-. 
decît. de ezempiu. coitfM de 
<dub H. Bădese-z sas seseaoat D 
Inmîcicc. ei are as fc-C bag»; 
tehnic g tacec.

Ctasai pe local IL E. BSdesec 
a dem-xv-rat o b- râ peeglcre 
și a abordat ca bmecunoseata-: 
temeritate toate aaalturDe. Venit 
la București intre doui era—e-» 
studentul -.eșean Dan Irtziriue na 
a putut atinge valoarea Ca fi
nala campionatelor mendrele de 
tineret. Rimîr.e în continuare cei 
mai promițâtor element al ^ou
lui val- de sabreri. Oricum, el a 
reușit să fie prezent și să facă 
figură onorabilă Alți scrimerf au 
absentat. Insă, din cauza exame
nelor (printre ei și sabrerul L 
Budaliaziu) și acest fapt ar trebui 
să fie avut ta vedere de federație 
ta programarea viitoarelor finale 
ale campionatelor țării.

Dintre ceilalți finallșd la sabie 
Gh. Culcea șl Gh. Alexe au tras. 
In Unii mari, la valoarea obiș
nuită. ta schimb L. Rohoni a 
evoluat sub nivelul ultimelor 
comportări. Probabil o eclipsă pa
sageră. Tot Intr-o asemenea si
tuație pare să fi fost ș: brașovea
nul Al. Nllca eliminat In semifi
nalele competiției.

In concluzie, un campionat care 
a adus și confirmări dar care 
ne-a pus șl ta fața unor fluctuații 
mal mult sau mal puțin îngrijo
rătoare.

Sebastian BONIFACIU 
Tiberiu STAMA

pe 
de 
că 

soți meda. ații cu aur
VC-C".

greu poate fi uitat și meciul 
dintre Tregubov și Facchetti, 
med pe care boxerul sovietia 
l-a dștigat magistral, ca ur
mare a unei înalte tehnici. în- 
tilniree dintre Mor.ea și Poz- 
n.ik a relevat (în ciuda dina- 
nuamuiui extraordinar) calită
țile de tehnicieni și tacticieni 
remarcabili ale ainbilor bo
xeri. Ceilalți campioni — Ge- 
țo, Dumitrescu, Orban, Cuțov, 
rroiov, Meier, Tarasenkov. 
-Ai-exe — au demonstrat într-o 
nui>_râ mai mare sau mai 
dzÂ cunoștințe tehnice avan
sate. Este îmbucurător faptul 
r* arixn-ii-judecători au pre
fer» pe acei puziliști care tn- 
a-^ spew terinic*. pentru că 
srhnîoa — • limpede — apar- 
t-ne vktoruiui pugilistic. Com
bativitatea, nedublată de o 

că corespunzătoare, nu
ma: are șanse să triumfe. Am 
văzut pe ringul patinoarului 
boxeri care și-au apărat șan
sele cu dirzenie (spaniolii Sua- 
rez-muscă, Setien-semiușoară, 
grecul Tsironis-pană, turcul 
Temel-semimuscă, românii Mi
ca; Aurel-semimuscă, Ion Co- 
vaci-mijlocie mică), dar care 
au capotat în fața unor adver
sari mai subtili. Covaci a ob
ținut, e drept, două victorii 
dar să nu uităm, în fața unoi» 
:. :^'ersari mediocri I Cînd a 
luptat în semifinală, cu italia
nul Facchetti, el a înclinat 
steagul. Mihai Aurel, cu ela
nul pe care i-1 cunoaștem, l-a 
dominat net două reprize pe 
polonezul Rozek. Atît. Domi
narea sa s-a bazat însă pe for
ța destructivă, pe o mare com
bativitate. Ea n-a fost urma
rea unei superiorități tehnice. 
Probabil, și datorită acestui 
lucru arbitrii i-au refuzat vic
toria. Din păcate, la categoria

pană am avut un reprezen
tant (Gh. Pușcaș) care n-a im
presionat nici prin tehnică, 
nici prin combativitate.

România s-a clasat pe pri
mul loc în „maratonul" euro
pean, ca urmare a celor 4 me
dalii de aur, două de argint 
și una de bronz. Este un sue- 
ces Intr-adevăr, remarcabil 
cu care ne mlndrim. Victoria 
românească situează boxul din 
țara noastră In rîndul „marilor 
puteri*. Firește, nu toți boxerii 
au dovedit aceeași valoare. 
Toată stima pentru Dumitres
cu și Guțov, pugiliști eare în
clină spre tehnică, dar care, să 
fim obiectivi, încă n-an cuee- 
rit-o. Echipa națională nu este 
încă omogenă. In prima gar
nitură a țării există — de ani 
de zile — cîteva goluri, așa că 
este de sperat și de așteptat 
ca federația să se gîndească la 
primenirea echipei. Dar, pen
tru aceasta ar trebui ca acti
viștii F. R. Box să se depla
seze mai des în centre pugi- 
îistice nevizitate cam de mult 
(Cluj, Timișoara, Reșița, Cîm- 
pina, Orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej), și nu numai la Constan
ța, oricît de... tentantă ar fi 
noua sală de antrenamente, 
mai ales acum tn lunile de 
vară.

Rezultatele recentelor cam
pionate continentale vor trebui 
confirmate la ediția a XlX-a 
a europenelor și la 3.0. de la 
Miinchen, pentru că, dacă ne 
gîndim bine, tn spatele actua
lei echipe, mal ales la unele 
categorii de greutate, nu ve
dem încă înlocuitori de nădej
de.

Romeo CALARAȘANU

UZINA DE AUTOTU-

RISME PITEȘTI, prin sta

ția auto service nr. 2 din

Cluj, str. Maxim

nr. 41, ASIGURA

Gorki

ASIS

TENȚA TEHNICA PEN

TRU AUTOTURISMELE

DACIA Șl RENAULT IN

TERMEN DE GARAN-

ȚiE
TIE,
laje

Șl POST GARAN-

dispunînd de uti-

de înaltă tehnici-

tate și de personal spe

cializat.

INFORMAȚII TURISTICE
Agenția O.N.T. București oferă bucureștenilor în sezonul de vară un 

bogat și variat program de excursii cu o durată de 3 la 12 zile.
< Cu autocarele se vor vizita zonele turistice din Nordul Moldovei, 

Transilvania și Maramureș, Nordul Olteniei.
Pentru amatorii de drumeții se vor organiza excursii în masivii Bu- 

cegi, Făgăraș, Ceahlău și Retezat.
La cabanele Muntele Mic, Gura Diham, Muntele Roșu și llgani din 

Delta Dunării se pun la dispoziție locuri de cazare șî masă în condiții 
convenabile.

în Delta Dunării se organizează excursii cu o durată de 5 zile. 
Informații și înscrieri la filialele O.N.T. din B-dul Republicii 68 și 

Calea Victoriei 100.

|
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Combinatul Poligrafic

„CASA SCINTEII"
Recrutează candidați, băieți pînă la 18 ani îm 

pliniți pînă la 31 decembrie 1969, absolvenți ai școlii 
generale, de 7 sau 8 ani, pentru calificare prin uce
nicie la locul de muncă, la meseriile din cadrul poli
grafiei.

Se recrutează și candidați care cunosc limbile 
germană sau maghiară.

Durata școlarizării de la 2—3 ani.
Se recrutează candidați din Capitală, comunele 

subordonate și din județele Ilfov și Prahova (cu po
sibilitatea de a face naveta sau de găzduire în Ca
pitală).

Concursul de admitere constă în probe scrise și 
orale din materia claselor V—VIII ia limba română 
și matematică.

Candidații se pot prezenta pentru înscriere la 
concurs pînă !a data de 30 iunig 1969 LA COMBINA
TUL POLIGRAFIC „CASA SCINTEII" corp Cl—C3 
etaj II carnea 257, Biroul Tnvățămînt, telefon 17 6010 
sau 17 60 20, interior 1302, avînd asupra lor :

1) Buletinul de identitate
2) Certificatul de naștere (original și copie ne

legalizată)
2) Certificatul de absolvire (original)
4) Fișa copilului de la 0—15 ani sau certificatul 

medical eliberat de circumscripția medico-sanitară la 
care candidatul este luat în evidență

5) Buletin de analiza sîngelui, efectuată după 1 
iunie 1969

6) Rezultatul radiologie pulmonar, efectuat după 
1 aprilie 1969-

Ucenicii beneficiază de : salarii lunare, vacanțe 
școlare, precum și de diploma de absolvire echiva
lentă cu cea obținută prin școala profesională.

Ucenicii admiși la concurs fac instruirea practice 
în întreprindere, iar pregătirea teoretică la Grupu‘ 
Șco-'ir Policșrafic, cu scoaterea din producție.

Concursul va avea loc între 1—12 iulie 1969.
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DESFASURAREA CAMPIflNAIElOfl DIVIZIONARE
(Urmare din pag. I)

observat și o creștere generală 
a capacității de efort a jucăto
rilor și un început de orientare 
spre maniera modernă de joc

Condițiile îngreuiate de an
trenament și de joc din acest 
an, și, îndeosebi, din returul 
campionatelor, au dus la o trie
re ceva mai severă a jucători
lor, renunțindu-se la aceia din
tre ei plafonați sau incapabili 
de eforturi sporite. In locul lor 
au fost promovate elemente ti
nere (peste 150 numai la loturi
le echipelor de divizia A), astfel 
că majoritatea tocătorilor folo
siți în sezonul 
recent încheiat 
23 de ani.

Desfășurarea 
a permis insă și 
tice in ceea ce privește evolu
ția .echipelor și nivelul jocu
rilor. S-a constatat, astfel, că 
viteza de mișcare și acționare 
este incă redusă, controlul ba
lonului neeconomicos. conținu
tul tactic al execuțiilor destul 
de neglijat, iar trasul la poartă 
continuă a avea o frecvență și 
o precizie scăzută. în general, 
jocul ofensiv al echipelor noas
tre este, adeseori, lent, șovăi
tor, fragmentat și, in fir.al. lipsit 
de agresivitatea cuvenită.

In privința campionatului de 
tineret-rezerve, acesta a ră-puns 
numai parțial scopului pentru 
care a fost creat, acela de a 
contribui la formarea tinerelor 
talente, la menținerea și chiar 
ridicarea nivelului de pregat- 
ai jucătorilor care nu intrau in 
primele formații. în multe clu
buri (Politehnica Iași. Vagonul. 
Jiul. FaruL Progresul) preocu
parea pentru echipele de tine
ret-rezerve se situează pe un 
plan secundar. Din controale.* 
exercitate de F.R.F. rezultă că

competițional
au virsta sud

campionatelor 
observații cri-

rilor (cum s-a procedat La clu
bul Farul cu lancu). incura- 
jind astfel starea de indiscipli
nă ți menținind un climat dău
nător progresului fotbalului au
tohton.

In -r.-tir.’iare, referindu-se la 
proltieroa arbitrajelor, deveni
tă mult mai complexă in urma 
creșterii volumului competipo- 
nal. raportul a evidențiat buna 
comportare a ur.or conducători 
de jocuri cum sint C. Xițescu, 
L Ritler. M. Rotaru. A Bentu, 
N. Ratoea. C. Petrea și alțiL In 
același timp, s-a arătat câ au 
fost înregistrate ți arbitraje de 
slabă calitate, incompetente, 
care au contribuit la manifestă
rile nesportive de pe unele te
renuri de joc și din tribunele 
stadioanelor, sau care au dus 
rb j- la vicierea anumitor re- 
riJtete. Analiziadu-se cauzele 
acestei stări de lucruri s-a rele
vai. printre altele, câ in lotul 
repabllcan sint mențtr.up incă 
ur.ă arbitri necocespunzâtori. tar 
eorr vlle jtxăețene (dind dovadă

SUPĂRAREA
NU-I

UN MOTIV...
Omenească, foarte ome

nească. amărăciunea dina
moviștilor la sfîrșitul Fina
lei. Rataseră al doilea t»i 
ultimul) trofeu anual al 
competițiilor interne, după 
ce fuseseră la un pas de 
cucerirea campionatului fă 
după ce chiar pe- „cimpoi 
de luptă al ultimei bătălii* 
Dumitrache se apropiase la 
11 m de.„ Cupă. Este foarte 
adevărat că aceste ghinioa
ne iți toarnă cenușă in su
flet... Să fim insă, drepți : 
duminică, 
„ghinion* 
a fost l 
Steaua 
Lor, 
Steaua 
dinamoviștii le datorau, la 
sfîrșitul jocului, o atitudi
ne de fair-play, atitudine 
care ar fi onorat mai in- 
tii pe autorii ei. Toată lu
mea apreciază și este re
cunoscătoare dinamoviștiler 
pentru performanțele lpr 
in preliminariile C. M. Im- 
brâcind maieul tricolor sau 
pe cel dinamorist, Laees- 
cu, Boc, Dinu, Radu etc„ 
rămin BĂIEȚII NOȘTRI ta 
care credem ți in care ne 
punem toate speranțele. De 
aceea nu acceptăm atitudi
nea lor la ieșirea de pe te
renul Finalei — fără ea 
măcar să salute peWScal— 
de aceea nu Înțelegem de 
ce antrenorul Basil Ma
rian n-a venit, la sfîrțital 
p:etidei să primească Cupa 
oferită finalistei, ea și cea 
acordată de federație antre
norului de club care ți-a 
adus cea mai mare eonlri- 
buție la buna pregătire a 
echipei naționale—

cel mai mare 
al dinamoviștilor 

acela că echipa
a fost mai bună !
fotbaliștilor de la 
— in primul rind—

„CUPA DE VARĂ
Poiana Gmpina — Ca: 

mânui Bușteni 2—l fî— 
Progresul Brăha — Ancora 
Gaiați 7—1 (4—1); TexSla 
Buhuși — Cearnă.-. P. Nec—- 
5—1 (3-0); Ș. N. Olsen ta — 
Metalul B-jcureștî 5—0 4 
Flacăra Motesu — Carp* 
naia 0—3 (O—O>

LOTO - PRONOSPORT

TURNEU FUL6ER
PENTRU ECHIPELE DE COPII

:n cammcrat).
ROȘU BRAȘOV 
CLUJ, prosovato 
zia A.

DIN CUVINTUL PARTICIPANȚILOR
LA ȘEDINȚA COMITETULUI F.R.F.

DR. MIRCEA GRĂDINARII 
(lăți) : „Una dintre problemele 
cele mai spinoase ale fotbalu
lui nostru este cea a antreno
rilor și conducătorilor de club : 
echipele de diviziile B și C și. 
mal ales, cele județene, fac 
pregătiri supesfioale fiind în
drumate de instructori volun
tari și de condpcăutri «selecțio
nați* dintre cei care, de cele 
mai multe ori. n-au nici o tan
gență cu fotbalul. La Iași, de 
exemplu. 1# echipe județene 
n-au antrenor, iar dintre cele 
trei c.vizkKsare C. numai una 
beneficiază de serviciile unui 
specialist calificat.

Referitor la arbitraje, nivelul 
Joc a crescut, dar in acest sector 
trebuie să-mi manifest nedu
merirea. pe de-o parte, față de 
faptul că președintele Colegiu
lui central nu este membru al 
Biroului federal și. pe de alta, 
față de neinciuderea lui Aurel 
Bentu in ksta de arbitri F.I.F.A.

In problemele formulei com- 
petiționale. cred că ar trebui să 
fim mai consecvenți in acest 
domeniu, să nu mai modificăm 
mereu formula competițională. 
De asemenea, ar trebui elabo
rat un regulament de admini- 
-•rație șu mai ales, o legislație 
a fotbalului, care ni se promite 
de ani de zile...”

ALEXANDRU PANICI (preșe
dintele secției de fotbal U.T.A.) • 
-In echipa noastră de tineret, 
majoritatea jucătorilor sint ju-

mori. Fără ei nu puteam prezenta 
o formație în campionatul de ti
nere:-rezerve. Din aceastâ cauzfi. 
echipa noastră de juniori, anul 
trecui campioană națională, a fost 
revent eliminată din faza finală, 

în altă ordine de idei, stadionul 
nostru de la Arad, construit în 
urmă cu aproape 23 de ani, are 
nevoie de reparații urgente, atit 
in ceea ce privește câmpul de Joc, 
cit și instalațiile anexe. Și, cum 
in toamnă U.T.A. va primi oaspeți 
in .Cupa campionilor europeni'*, 
se impun reamenajâri pentru care 
solicităm ajutorul organelor lo
cale- De asemenea, F.R. Fotbal să 
asigure U.T.A.-ei — în perioada 
precompetițională — unele jocun 
internaționale, la Arad, pentru ca 
echipa să-și desăvîrșească pregă
tirea*.

Prof. TRAIAN COMAN (jurt. 
Neiinp ; „Deși consider că di
vizia C nu trebuie desființată, 
cred că se impune reducerea 
numărului de echipe partici
pante. x—’* *~
cadrul județului nostru, 
multe cicluri de antrena
ment la nivelul diviziei C și 
sint de părere că modul lor su
perficial nu asigură o pregătire 
suficientă echipelor. Se pune 
apoi problema bazei materiale 
și a deplasărilor formațiilor res
pective — capitole la care multe 
divizionare C nu obțin nota de 
trecere.

Nu înțeleg principiile care 
conduc la stabilirea antrenori
lor trimiși la cursuri de specia
lizare in străinătate. Cred că 
preferințele ar trebui mai bine 
motivate, nu ca în cazul antre
norului C. Drăgușin..

lui Gorj, conducătorii echipei 
Petrolul Țicleni au fost aceia 
care au incitat pe jucători la 
scandal.

La o serie de echipe de cate
gorii inferioare activează antre
nori cu o bună calificare, dar 
rezultatele întîrzie să se vadă. 
Am impresia că principala pre
ocupare a acestor tehnicieni este 
salariul și.., atît.”

ȘTEFAN COVACI (antrenor la 
Steaua) : „Cred că problema cea 
mal stringentă a momentului esta 
cea a concediilor — șl ea este tra
tată superficial de conducerea 
fotbalului nostru. Se știe că Jucă
torii i ..........................  '*

Am urmărit, în 
mai

IN 1971 SE VA RELUA CUPA BALCANICA
PENTRU ECHIPELE REPREZENTATIVE

vntGIL ECONOMU (consilier 
F.R.F.) : într-un cuvînt intere
sant. cunoscutul specialist și teo
retician, ing. Virgil Economy 
după ce a remarcat regularitatea 
desfășurării campionatului și buna

profesioniști beneficiază da

ganizeze Capa Balcanică re
fers ată echipelor reprezenta
tive A.

De asemenea, s-a hotărît 
ca cea de a treia ediție a 
Cupei Balcanice pentru echi
pele de tineret sa se dispute 
in Bulgaria, anul viitor, în 
prinsa jumătate a lunii iunie 
sau a lunii septembrie.

Din inițiativa clubului Stea
ua, la sfîrșitul sâptămînîi se 
va disputa, pe stadionul Repu
blicii, un turneu fulger rezer
vat echipelor de copii (14 ani) 
ale Centrelor de copii si ju
niori de pe lingă echipele di
vizionare bucureștene. Parti
cipă formațiile Steaua — cu 
4 echipe, Rapid — cu două. 
Dinamo și Progresul — cu cite 
una. Partidele din serii durea
ză 30 de minute (2X15) și vor 
avea loc vineri și sîmbătă cu 
începere de la ora 8,30. Finala 
se va disputa duminică în des
chidere la meciul România — 
Grecia, din cadrul Cupei Bal
canice. L

LOTO

concedil de 1—2 luni... La noi; 
lucătorli din lot — după un sezon 
obositor, la club șl la echipa na
țională — nu se pot odihni efec
tiv decît 12 zile — ceea ce mi s» 
pare extrem de puțin”.

în continuare, Stefan Covaci s-a 
referit la problema nocturnelor, 
a conducătorilor de cluburi („cara 
ar trebui să susțină șl să Impună 
politica clubului, înaintea antre
norului, care astăzi e aici, șl pes
te un an pleacă...“) șl a presei; 
care — opinează antrenorul Ste
lei — în trecut critica prea de» 
fotbalul, îndepărtînd astfel publi
cul de pe stadioane” (n.n. și noi 
care credeam că șl jucătorii, șt 
antrenorii chiar — tov. Covad 1 — 
Își au partea lor de vină).

ia ărieton, ie

PREMIERI

P. VINTILA 
D. VIȘAN

fitor de delegații participante 
ia Cupa Balcanică.

• Grupul de cavaleri ai flu
ierului a făcut o excursie la 
cabana Curmătura, de la poa- 
.e.e Păltmifuiui, unde s-a in- 
tiîrtjs cu arbitrii din Sibiu.

• Liotj dupd-onuazd, toți 
parăeipanții au făcut un tur 
al orcjului Sibiu ji apoi au vi
zitat locurile istorice de la Ra
finări fi Șelimbâr.

MlDllIl I?

¥

nostru

I

n lume

RERUN. 13
T-a

356 9 ; Vera Fedorova 
359,6 ; Galla Metroșina 
4-01.6 ; 2 visle: URSS

RDG I 3:38 J3 ; Roman ia

VASILE TOFAN, transmite:

DIN CULISELE BALCANIADEI
SB1

LA TC MUREȘ?

• Seara a sosit delegația 
Bulgariei. Antrenorul G. Ber- 
kov nu ne-a comunicat „11*- 
le care va fi opus României, 
dar ne-a declarat că r.u vor 
lipsi din formație internațio
nalii Kirilov, lordanov, Peev 
si Rgdlev.

* Er-ni disernaață. Consiliul 
ar municipal Sibiu a o- 
o recepție H cinstea țe-

pregătire a echipei reprezentative; 
a făcut mai multe propuneri, din 
care spicuim :

— activizarea Colegiului central 
a! antrenorilor, care să devină 
ur. for mal puternic in hotărirea 
d-feriielor probleme Interne :

— Instituirea unor cursuri de 
perfecționare pentru antrenori, cu 
durata de doi anp sau intersezo- 
mere :

— utilizarea cu mal multă efi
ciență a materialelor ajutătoare 
(mal ales la centrele de copil), 
inclusiv a diaoozittvelor șl filme
lor cu caracter demonstrativ.

TUDOR BLENDA (președin
tele comisiei județene de fotbal 
Gorj) ; „Pentru deplina întro
nare a disciplinei pe terenurile 
de fotbal propun să se dea sanc
țiuni atlt jucătorilor în culpă, 
cit și antrenorilor și conducăto
rilor lor. Pentru că, de pildă, la 
un meci în campionatul județu-

COLEA VILCOV (antrenor 
coordonator la Centrul de ju
niori și copii „23 August”) : 
„Este un lucru știut faptul că 
perioada pregătitoare asigură 
jucătorilor o formă bună aproa
pe pe tot timpul anului. Or. 
din cauza climei, ei trebuie să 
se pregătească în condiții im
proprii, pe terenuri impractica
bile, care nu permit și acumu
lări la importantul capitol teh
nică. Ce propun ? Ca fiecare 
echipă să-și amenajeze un te
ren cu zgură (ușor de curățat, 
ușor de menținut) iar fiecare 
jucător să posede o Încălțăminte 
specială, care să-l poată feri de 
răceală (gheată înaltă, talpă de 
cauciuc, crampoane-ventuză). 
Apoi, tehnica trebuie însușită 
încă de la o vîrstă fragedă. Pen
tru a se putea lucra cu maxi
mum de eficiență cu copiii și 
juniorii trebuie să le asiguram 
acestora condiții elementare, 
printre care, în primul rind. te
renuri netede : iarna — zgură, 
in restul timpului — gazon. La 
noi, la Centrul «23 August», 
după 4 ani de activitate, cîmpu- 
rile de joc se prezintă într-o 
stare deplorabilă. Aplaud înfiin
țarea campionatului școlar dar, 
după opinia mea, el trebuie să 
angreneze numai tinerii jucători 
nelegitimați".

I
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UTILĂ VERIFICARE PENTRU EUROPENE
Ploaie

la Wimbledon...

ANUNȚ
Clubul sportiv JASIT- 

Constanța, secția fotbal. orga
nizează pe perioada vacanței 
de rară. In zilele de marți, i— 
și vineri, intre orele l.to 11-SS 
și ltJXt—15-«S selecția copiilor 
și juniorilor nășeați intre anii 
1951 (după 1 septembrie) — 
1SS7, la stadionul „1 Mal" din 
Constanța.

Doritorii vor veni cu tenlșl.
Informații suplimentare la 

sediul Clubului, bd. Republicii 
nr. 24, intre orele 11.00—13.0C 
la tov. antrenori al centrului.

CLUBUL SPORTIV 
FARUL CONSTANȚA

PRONOSPORT
Cîștigurile constînd din că

lătorii peste hotare, au fost 
oferite ou regularitate la con
cursurile și tragerile speciale 
și excepționale de către sis
temele de joa Loto-Prono- 
sport.

De cîteva zile s-au întors 
excursioniștii care au vizitat 
orașele Istanbul și Paris.

în cursul zilei de ieri a 
plecat cu avionul un nou grup 
de premiați la concursul ex
cepțional Pronoexpres din 20 
aprilie 1969. De data aceasta 
itinerarul prevede un tur al 
Capitalelor.

în timpul celor 17 zile par- 
ticipanții vor vizita orașele: 
Moscova, Varșovia, Berlin, 
Fraga, Budapesta și Sofia.

Reîntoarcerea la București 
este fixată pentru ziua de 9 
iulie 1969.

Partioipînd la sistemele de 
joc Loto-Pronosport puteți 
obține printre alte importan
te premii și frumoase excursii 
în străinătate.

în atenția participanților 
de la tragerea excepțională 
Loto eu atribuire de aparta
mente.

Tragerea va avea loc la 
București — astăzi — în sala 
clubului Finanțe-Bănci din 
strada Doamnei nr. 2 cu în
cepere de la ora 18.45. Ea va 
fi radiodifuzată.

Depunerea biletelor cîștigă- 
toare se va face pînă sîmbă
tă 28 iunie 1969 la ora 13, în 
orașele de reședință județea
nă și pînă vineri 27 iunie 
1969, ora 13, în celelalte lo
calități.

Omologarea va avea loc joi 
3 iulie 1969.

Catego- 
a 138 021 
1 277 lei ; 
lei.
a II-a:

a

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPKES 

nr. 25 din 18 iunie
EXTRAGEREA 1: 

ria 1: 1 variantă 
lei; a II-a : 108 a 
a III-a : 2 686 a 51

EXTRAGEREA
Categoria A: 3 variante 
37 788 lei ; categoria B : 227 
a 499 lei; categoria C : 4431,5 
a 25 lei.

Premiul de categoria I a 
fost cîștigat ele participanta 
ZAMFIRESCU VIORICA din 
Predeal,

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l
I
I
I
I
I
I
I
I

NOI RECORDURI
MONDIALE

PE 440 YARZI : 44,7.

NEW YORK, 23 (Ager- 
pres). — Cu prilejul campio
natelor universitare de atle
tism ale S.U.A. de la Knox
ville (Tennessee), Curtis 
Mills (20 de ani) a stabilit 
un nou reoord mondial pe 
440, yarzi cu 44,7 (vechiul re
cord era de 44,8). Proba de 
o milă a fost cîștigată sur
prinzător de Martin Liquori 
în 3:57,7, urmat de deținăto
rul recordului mondial, Ryun, 
cu 3:59,8. Seagren a cîștigat 
proba de prăjină cu 5,37 
Carlos proba de 100 yarzi 
9,2 iar Fosbury săritura 
înălțime cu 2,19 m.

m, 
cu 
în

...Șl LA 4x400 M (FEMININ)

LONDRA, 23. — Echipa fe
minină de ștafetă (4X400 m) 
a Angliei a stabilit primul 
record mondial al acestei 
probe: 3:37,6. Performanța
a fost realizată de Pawsey, 
Attwood, Simpson și Board 
pe pista de tartan a stadio
nului Crystal Palace din Lon
dra.

în cadrul aceluiași concurs, 
proba de 10 000 m plat a re
venit în mod surprinzător 
englezului Taylor în 28:06,8 
(record englez) care l-a în
vins pe recordmanul mondial, 
australianul Clarke — 28:21,0.

(RDG) 
(URSS) 
.URSS) 
33U8;
(Garoafa Cantemir. Elisabeta 
Urian) 3:41.6; RDG H 3:41.9 ; 
Polonia 3:46,6 ; Ungaria 3:47.7 ; 
4-1 rame: 1. RDG 3:36.2... 
4. România 3:41,3 ; 8-1 : URSS 
(Dtoamo Kiev) 3:11,8 ; URSS 
(Spartak Novgorod) 3:14,1; RDG 
3:15,8 ; România 3:22,8 ; Polo
nia 3:41,6 ; masculin : 2 visle : 
RDG 6:37.8; BulgariaI 6:42,2 ; 
Bulgaria II 6:42,8 ; România 
6:51,24 ; 8+1 : RDG (TSC Ber
lin) 5:48,9 ; Ungaria 5:51,9 ; RDG 
(Vorwărts P>ostock) 5:55,8 ; Ro
mânia 6:00,3.

LONDRA, 23. — O ploaie 
torențială, căzută în zorii 
zilei, a făcut impracticabile 
terenurile de la Wimbledon, 
astfel că toate meciurile 
programate în primul tur al 
marelui turneu de tenis au 
trebuit să fie aminate cu 
o zi. Iată principalii capi 
de serii și adversarii lor t 
Laver - Pietrangeli, Roche- 
Barclay, Okker - El Shafei, 
Ashe - Riessen, Newcombe- 
Pilici, Rosewall - Gasiorek, 
Emerson - Pokorny Drys
dale - Hombergen. Româ
nul Ion Țiriac are ca ad
versar pe Barry Phillips 
Moore (Australia), iar Ilie 
Năstase joacă împotriva lui 
Tom Gorman (S.U.A.).

BULETINUL CAMPIONATULUI MONDIAL DE FOTBAL
• Benfica a clștigat „Cupa Portugaliei*' prin golul victoriei

marcat de Eusebio • Alte rezultate
• La 10 ianuarie 1970 vom 

cunoaște componența celor 
4 grupe ale turneului final al 
C.M. de fotbal. Dar înainte 
de această dată, așteptată cu 
justificate emoții de echipele 
care și-au asigurat califica
rea, se cunosc grupele în 
care participă echipele Mexi
cului și Angliei. Mexicul face 
parte din grupa I (la Ciudad 
de Mexico) și Anglia parti
cipă în grupa a III-a (Ia Gua
dalajara). Celelalte două gru
pe își au reședința la Puebla 
și Toluca (grupa a II-a) și 
Leon (grupa a IV-a).

0 Cum se va desfășura tur
neul ? Primele două clasate 
din fiecare grupă se califică 
în sferturile de finală, în 
această fază se întîlneso echi-

pele după formula i 1A 
2B, IB — 2A, IC — 2D 
1 D — 2 C. în semifinale 
întîlnesc învingătoarele me
ciurilor 1 cu 3 și 2 cu 4.
• Toate jocurile din tim

pul săptămînii încep la ora 
16, iar duminică la ora 12. 
Pentru România, orele cores
punzătoare sînt: 24 și, res
pectiv, 20. S-a hotărît. ca ma
joritatea meciurilor (unul în 
fiecare zi) să fie transmis în 
direct pentru Europa, prin in
termediul Euroviziunii și In- 
terviziunii.
• Meciul de deschidere va 

avea loc la 1 iunie pe sta
dionul Aztea și va fi susți
nut de echipa țării gazdă.

★

și 
se

• în „Cupa Alpilor" Lau
sanne — Alemannia Aachen 
4—1 (1—1); F. C. Ziirich — 
Verona 2—1 (0—0); F. C. 
Basel — Eintracht Frankfu-rt 
3—2 (2—2), Bayern Munchen
— Bologna 1—1, Warengern
— Sampdoria 5—?.

0 Lazio, Brescia și Bari 
au promovat în prima divi
zie a campionatului italian.

VIENA, 23 (prin telefon). 
La tradiționala sărbătoare a 
ziarului „Volksstimme" au 
participat la diferite întreceri 
și cîțiva sportivi români. La 
tenis de masă, Maria Ale
xandru a obținut un frumos 
succes învingînd irt finală pe 
fosta campioană a Europei, 
Ilona Vostova (Cehoslovacia) 
cu 21—19 și 21—18. La Sim
plu bărbați, Dimitriu a fost 
eliminat în sferturile de fi
nală de maghiarul Borzsei 
(19—21 și 21—23), care a cîș
tigat tumeuL

La box, campionul euro
pean Valeri Frolov (U.R.S.S.) 
și Ion Hodoșan au oferit un 
spectacol entuziasmant, a- 
plaudat frenetic de miile de 
vienezi. Deși lupta a fost ex
trem de echilibrată și o de
cizie de egalitate ar ii fost 
mai echitabilă, juriul a acor
dat victoria la puncte boxe
rului sovietia.

La haltere, echipa Austriei 
a întreaut o selecționată ro
mână cu 4—3. Iată rezulta
tele în ordinea categoriilor: 
Ruby (A) 260 kg — Covaci 
(R) 202,5 kg ; V. Rusu (R) — 
342,5, Pittner (A) 340 kg ; Le- 
gel (A) 355 kg — Niculescu 
(R) 347,5 kg; Isowits (A) 
412,5 kg — Cristescu (R) 362,5 
kg ; Pintilie (R) 407,5 kg — 
Hill (A) 390 kg ; Litsch (A) 
440 kg — Cristea (R) 437,5 
kg; Herghelegiu (R) 450 kg 
— Astler (A) 425 kg.

7HfX mtx-mec

VERA NIKOLICI-2:0X6
în concursul internațional 

atletic de la Zagreb, proba de 
400 m g a fost cîștigată de ma
ghiarul Ringhoffer în 52,8, ur
mat de Jurcă (România) cu a- 
celași rezultat. Vera Nicolici 
(lugpslavia) a înregistrat cel 
mai bun timp în probele de 
400 m plat, cu 55,9, și respec
tiv, 800 m plat cu 2:03,6.

Invingînd cu 
prelungiri, pe 
Coimbra, Benfica 
cîștigat „Cupa Portugaliei”. 
Punctul victorios a fost în
scris de Eusebio 
109. Celălalt gol 
Benfica 
Simoes.

Milan, 
ronto, 
amical 
strativ, pe Sparta Praga cu 
<i—fi.

2—1, după 
Academica 
Lisabona a

Reprezentativa de baschet a 
U.R.S.S. și-a continuat turneul 
în S.U.A. jucînd la Memphis cu 
echipa Hawks Rookies Atalanta. 
Oaspeții au cîștigat cu 76—59 
(42—18), avînd cel mai bun om 
în Andreev (12).■
Rezultate de la concursul atletic 
de Ia Sacramento (S.U.A.) : disc 
— Danek 64,64 m ; lungime — 
H. Hines 8,10 m ; greutate — Mat
son — 20,17 m.

Turneul de sărituri de la tram
bulină, desfășurat tn piscina a- 
coperită de la Praga, a fost cîș- 
tigat de . selecționata Suediei cu 
888,20 p, urmată de Cehoslovacia 
869,54 p ; R.F.G. 852,10 p șl Olan
da 650,43 p. In întrecerea femi
nină, campioana olimpică Milena 
Duchkova a fost de 
vlngătoare.

două ort în-

3. p. Danguillaume 
treia etapă a cursei 
toare Parts 
curgînd 176 km în 4h 26.

a cîștigat a 
cicliste ama- 

St, Pourcaln, par-

a fost

care se 
învins

in minutul 
al echipei 

realizat de

află la 
într-un

To-
JOCa

cu caracter demon-

Competiția automobilistică de la 
Monza a fost cîștigată de engle
zul R. Widows, pe „Brabham“. 
El a parcurs 258,750 km în 111 11:34.

■
Proba de dublu masculin a tur
neului de tenis de la Queen’s 
Club (Londra) a fost cîștigată 
de Ralston (S.U.A.) — Davidson 
(Australia), învingători cu 8—6, 
6—3 asupra Iul Koch (Brazilia) — 
Bengtsson (Suedia),

In turneul Internațional masculin 
de handbal de Ia Presov, „Ni“-Oslo 
a învins cu 24—13 ~
Benfica Lisabona, 
Presov a întrecut cu 
pe Banlk.

(10—5) pe 
iar Tatran 
22-20 (16-0)

disputat In-La Pulversheim, s-a 
tilnirea Internațională de atletism 
dintre echipele Elveției șlgFran- 
țel. Atlețil francezi au obținut 
victoria cu scorul de 221,5—188,5 
pwtfc
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0 Primul român in clasamentul general: Constantin 
Grigore — locul III • Festivalul Hezard înlocuit cu 
festivalul Oubron! • Gabriel Moiceanu a muncit mult

' ■

h
i

A

Ș. ș

Tandemuri... laterale pe pan
glica de asfalt a șoselei

• Mică-i marea lume a ci
clismului ! Printre pasionatii 
spectatori ai ultimei etape se 
afla și dl. Achille Inocenți, 
negustor de carne din Reggio 
Emilia. Interesul vizitatorului 
străin pentru ciclism nu era 
subit, întrucît tatăl său, Hugo 
Inocenți, a fost unul dintre 
marii alergători ai Italiei 
anii ’20, în epoca asului 
rardengo.

• Tatuajul în tactica _. 
clistă ! Robert Oubron a ima
ginat pentru elevii lui un -sis
tem ingenios de a-i face să nu 
uite de cicliștii adverși pe 
care trebuie să-i marcheze i 
le înscrie cu cerneală, pe par
tea interioară a încheieturii 
mîinii, numerele celor 4—5 
adversari, în așa fel 
alergătorii francezi 
tuati pe antebraț.

• Pentru că veni 
papa Oubron — să 
la palmaresul său 
cîștigarea de 4 ori 
1937, 1938, 1941 și 1942) a Cri
teriului internațional de ciclo- 
cros, care ținea pe atunci locul 
campionatului mondial, în
ființat abia în 1950. Deci, 
Oubron — de 4 ori campion 
neoficial al lumii la ciclocros !

• Vasile Burlacu, ciclistul 
admis in extremis în cur?ă, 
dovedește cu prisosință temei
nicia cererii sale : după 5 eta
pe grele, ocupă locul 22, fiind 
al 8-lea rutier român al între
cerii. Evident Vasile Burlacu 
se află, la 26 de ani, la startul 
unei noi cariere sportive. îi 
urăm succes.

• Tocmai cînd vroiam să 
vă vorbim de Michel Vaucher, 
ca de un excelent ciclist — cîș- 
tigător în 1967 a unei impor
tante curse deschisă tuturor 
categoriilor, deci inclusiv pro
fesioniștilor : Turjil cantonului 
Geneva — iată că tînărul el
vețian abandonează la Cluj, 
nu tocmai elegant, după ce 
suise pe traseu într-o mașină, 
coborîse mai tîrziu și venise 
să-și dispute șansele la sprin
tul final! El și-a luat ca par
tener de ispravă pe Emesto 
Guidali, a cărei bună perfor
manță în Turul Marocului, pe 
anul acesta, nu scuză desigur 
fapta.

i» • Momentul pasionant al 
sosirii constituie pentru arbitri 
momentul cel mai dificil al 
cursei. Trecînd în vitdză, plu
tonul trebuie identificat de la 
primul și pînă la ultimul om. 
Cum ? în lipsa celulei foto- 
electrice, se folosește înregis
trarea sosirii pe bandă de 
magnetofon. Un arbitru cu 
experiență — în cazul nostru 
Octavian Amza — dictează 
numerele de concurs (cu o re
peziciune pentru care ar putea 
fi invidiat și de crainicii re
porteri), iar banda, cu memo
ria ei infailibilă, reține totul. 
Din păcate, juriul nu dispune 
întotdeauna de un astfel de 
ajutor. Și atunci 3—4 arbitri 
se chinuiesc să noteze ceea ce 
le strigă, cu viteză de auto
mat, judecătorul de sosire. 
Este o metodă nu numai de
modată, dar și riscantă.

din 
Gi-

ci-

incit toți 
par ta-

vorba de 
adăugăm 
personal 
(în anii

6969 5

Tablet* de Dan DEȘLIU

dar șansele nu i-au suris • Vasile Tudor, cîștigătorul 
etapei, pe locul V in clasamentul general

Etapa în care caravana a ajuns la una din marginile țării, Cluj— 
Oradea (153 km), a reluat parcă în dramatism firul întrerupt la Vatra 
Dornei. Munții, ambiția challengerilor de a-1 deposeda pe Wanzlik de tri
coul galben, arta lui Oubron de a-și conduce formația, ca și finalul cu 
suspensie au trahsformat această etapă a Turului României într-o mag
nifică desfășurare de forțe, într-o goană nebună „da capo alia fine".

N-am asistat la promisul festival Hezard fiindcă „papa Ouoron" n-a 
vrut să ne ofere lucruri știute și ne-a surprins cu o nouă tactică, scoasă 
parcă din cutia Pandorei, care i-a deconectat pe toți privitorii din cara
vană și, desigur mai important, pe cicliștii primului pluton. Apoi, zeci de 
kilometri am crezut că s-a sfîrșit domnia lui Wanzlik. pentru ca în a 
doua parte a cursei el să revină și să folosească zelul românilor în apă
rarea titlului de lider. In sfîrșit, într-un final apoteotic, pe care l-am 
crezut al nostru, Wanzlik — uzînd de mijloace nu tocmai ortodoxe — 
și-a însușit primul loc— A urmat un scurt conciliabul al juriului inter
național și, din nou, au izbucnit aplauzele. Cezarului i se dăduse ce este 
al lui — adică lui Vasile Tudor i se restituise victoria.

Să socotim, însă, că a sosit vremea pentru a începe descrierea acestei 
zile infernale. Din Cluj s-a plecat la ora 13, pe o vierr.e splendidă și 
căldură nu tocmai stînjenitoare. Ii remarcăm in pluton pe trei cicliști 
localnici (Emil Rusu. Vasile 
Selejan și Ion Selejan), puțin 
jenați de manifestația de 
simoatie ce li se face. Pînă 
acum nu au prea meritat a- 
cest lucru, iar în etapa înche
iată la Cluj nici unul n-a 
reușit să prindă o treaptă a 
podiumului. Dar. toate se 
uită cînd încep virtejurile în
trecerii. Plecarea este foarte 
rapidă. Cicliștii încearcă din 
primele clipe să se plaseze 
în acțiuni rentabile, să a- 
jungă în munți cu un avan
taj care să-i pernă la adăpost 
în cazul că nu vor reuși să 
mențină ritmul grimperilor. 
O primă acțiune serioasă se 
înregistrează la km. 10. Ea 
r-ste efectuată de Selejan, So- 
fronie, Dertz, Bălan, Huster, 
Cernea, Viard și Gera. Deci, 
un prim atac la lider. Cum 
însă unora nu le convine eva
darea, îndeosebi compatrioți- 
lor tricoului galben (Dertz 
și Huster), distanța față de 
pluton se mărește prea mult. 
Ea se stabilizează un timp 
la aproximativ 2C0 m, după 
care începe să se micșoreze 
La km 18 se produce jonc
țiunea. Cîțiva kilometri avern 
impresia că lucrurile s-au li
niștit. Este însă numai un 
calm aparent. Urmează ur
cușul Pănicenilor și așteptăm 
festivalul Hezard. Dar. nu. 
De această dată în avangardă 
se află Viard, iar în țațele 
său ceilalți, 4 cicliști fran
cezi — Hezard, Alary, Mollet 
și Menard! Lor le-au putut 
prinde plasa doar de Blaere. 
Andresen și Huster. Remar
cabilă este maniera Iz. care 
antrenorul Oubron Ii cocduce 
pe elevii săi. Cun osci nea-le 
calitățile de grimpez, ei i-a

esu> câștigat de Huster (pe 
francezi nu-i preocupă inte
resele minore), în timp ce în 
spate, lingă Moiceanu încep 
să vină și aiți alergători din 
plutonul ce se destramă. La 
km 54. o barieră închisă în
trerupe cursa francezilor, și 
colegilor de evadare li se per
mite să plece cu atansul ini
ția! de 1 m:n. 15 s, înaintea 
plutonului ce se regrupase. 
Și din nou se desprinde un 
grup In urmărirea fugarilor. 
Condus de Moiceanu, Sofro- 
nie. Ziegler. V. Tudor și SL 
Suciu. plutonul numără 15 
rutieri. Ir scale Rusu, Cer
nea și alții încep să dea 
semne de cooseaiă. Situația 
este precară. Wanzlik, însoțit 
de Ciocan, prinde și el 
ultimă cbpă — atest 
rapid.

Nici această zi nu
prea fericită pentru alergă
torii noștri. Moiceanu rupe 
furca bicicletei, sd 
rămîne din grupul i 
nlor ce va pierde 
pre^oese. care E vor 
tap ulta de pe locul IH al c a- 
samentuluî genera-, pe cel ce 
al XV-lea. Urmărirea se în- 
cirjește. In față, cei 5 repre
zentanți ai cocoșului ga.it au 
ajuns, se pare, ia capătul pu- 
temlcr. Deșt Robert Oubron 
ii dăscălește, piu: 
se aprcp.e tot m 
km 79 fugarii sin 
predea arme.e. 
iunși de grupui c 
care Clumetl a c 
fruntea cursei se 
un grup reast v â 
Heri. urmat U 2 
altul de 17 și. a; 
toane răsfirate p<

La început de urcuș in zona sub alpină, sub ochiul 
directorului cursei

sfătuit să lanseze un atac co
lectiv care să asigure lui He- 
zard și echipei Franței lo
cul I. In vîrf, la Păniceni, 
trece primul Viard, urmat de 
Huster și Mollet, dar micul 
grup plonjează pe amenință
toarele serpentine cu o viteză 
uimitoare. Mica diferență de 
mai puțin de 200 m, cu care 
încheiaseră cățărarea se tran
sformă văzînd cu ochii — sub 
impulsul ritmului îndrăcit 
pe care îl impun francezii 
- într-un substanțial avans 
pentru grupul celor 8 fugari. 
Tricoul galben intră în pa
nică. Se pare că urcușul l-a 
ram sufocat, 
poate prinde — în 
moment — evadarea 
de Moiceanu, Rusu și 
La Huedin (km. 50)

pentru că nu 
primul 
inițiată 
Cernea, 
sprintul

ajunge. Plutonul francez și-a 
refăcut astfel 
dinaintea urcușului, 
dintre primele două 
s-a mărit la 3 min. 
Printre cei care se 
plutonul doi și care de altfel 
duc greul la trenă sînt Moi-

componența 
Distanța 
grupuri 
și 15 s. 
află în

care i-a permis o spectacu
loasă ascensiune în clasamen
tul general individual: de la 
locul ' al 11-lea la locul 5 ! 
El, împreună cu Grigore și 
Ziegler, sînt acum speranțele 
pentru o eventuală victdrie 
finală românească.

ȘI TOTUȘI,
SE POATE!

sosî- 
con

teste supremația — cel puțin la acest capitol. Tudor 
Vasile — evident, despre el este vorba — ne-a demon
strat cu brio în finalul sprintului de pomină de la 
Oradea că termenul „imposibil" n-are ce căuta în voca
bularul unui performer autentic. Deși tricoul-galben a 
pătruns din nou cel dinții pe pista de zgură, deși cali
tățile sale, vădite in atîtea rinduri, îl indicau drept vir
tual cîștigător — plutonul fruntaș părea, de altfel, îm
păcat cu ideea — minusculul rutier din Ploiești a găsit 
suficiente resurse pentru a reveni, într-un ritm de-a 
dreptul uluitor, ajungîndu-l pe lider în ultima turnantă, 
— spre stupefacția acestuia și spre satisfacția miilor de 
spectatori, care-și încurajau frenetic favoritul. Surprins, 
Wanzlik a apăsat pe accelerator, dar, de astă dată „forța 
motrice" s-a dovedit insuficientă pentru a rezolva duelul 
In favoarea sa. In cele din urmă, evenimentele au hiat 
acea întorsătură pe care o veți găsi relatată cu lux de 
amănunte în cronica etapei.

Mi se pare însă că meritele reprezentantului nostru 
sint mai presus de orice discuție în termeni pur tehnici. 
Prin^reacția sa, temerară, tenace, scânteietoare — ca ma
nieră — Tudor Vasile a reușit, pentru prima oară în com
petiția la care asistăm, să zdruncine mitul invincibilității 
„tricoului galben" într-o sosire cot la cot.

Este, intr-adevăr, o victorie morală a tuturor contra- 
candidaților acestui „pericol nr. 1“ care rămîne, totuși, 
excelentul Jurgen Wanzlik I

In sfîrșit, imbatabilul Wanzlik, suveran absolut al 
rilor pe stadion, a întîlnit un adversar capabil să-i

— in
tren

va fi

n.onge* de fotoreporterul nostru

17-JJ. 55. Gh. C -rr.eU (C.S. Brăila) 
la tk-tfiM, 56. Râceanu (Metalul)

CLASAMENTE
Ardelean— a. Tlard. 22. 

t In același timp cu 
221-45:54 ; Plutonul ur- 
So5 de Mciceanu, a 
ietrat in 3h.<S2*.

a jenarea adversarului la 
roructul final, alergătorul Jurgen 
Wanzlik (RDG) a fost retrogradat 
eu 1 loc in clasamentul etapei.

Se atacă serpentinele Pie
trei Craiului și urcușul triază 
din nou valorile. Se formează 
un grup avansat, alcătuit din 
Viard, Alary, Menard, Hus- 
ter, Andresen, de Biaere. Ver- 
meeren și Vercauter. Deci : 
3 francezi. 3 belgieni, un 
norvegian și un alergător din 
echipa R. D. Germane. Din 
nou însă nici un reprezentant 
al țării gazdă. Cățărarea re
vine lui Andresen, urmat de 
Viard și Huster. Pe coborirea 
spre Oradea, sparge Verme- 
eren. De această dată grupul 
de șoc nu mai are forță, ru
lează prudent pe serpentine, 
parcă în așteptarea celor
lalți. Aceasta este cauza pen
tru care la km 95 grupul ur
măritor, animat din nou de 
Vasile Tudor și colegii săi, ii

Juriul internațional — alcă
tuit din Octavian Amza (Ro
mânia), IvanSopov (Bulgaria) 
și Roger Diericks (Belgia) — 
judecă cele întîmplate, hotâ- 
rind declasarea lui Wanzlik 
și acordarea victoriei lui Va
sile Tudor. Nu este o favoare, 
ci un lucru perfect regula
mentar. De altfel, Roger Die
ricks ne-a declarat: ,Am vă
zut foarte bine sosirea. Pen
tru prima fază, petrecută în 

Wanzlik nu 
poate fi acuzat. Pentru cea 
de a doua de după turnantă, 
cind a continuat să-l preseze 
De Tudor și să nu-i lase cu
loar, trebuie penalizat. Aceas
ta in numele justeței".

Așadar, Vasile Tudor, ini
mosul ploieștean, și-a înscris 
în palmares o nouă victorie,

viraj, ciclistul

CLASAMENTUL GENERAL IN
DIVIDUAL DUPĂ 6 ETAPE : 1. 
WANZLIK (RDG) 17h.43:30, 2. He
zard (Franța) 
(România B) 
(România A) 
(România B) 
(Norvegia) la 2:35, 
(Norvegia) la 2:36, 3.
(România B) la 2:42, 9.
(Franța) la 2:58, 10. Alary (Fran
ța) la 2:58, 11. Ardeleanu (Steaua) 
la 3:05, 12. Cernea (Steaua) la 3:23, 
13. Viard (Franța) la 3:35, 14. Van 
Kerkove (Belgia) la 3:36, 15. Mol
let (Franța) la 3:37, 16. Benjamins 
(Olanda) la 3:43, 17. Huster (RDG) 
la 3:48, 18. De Blaere (Belgia) la 
3:48, 19. Vermeeren (Belgia) 
3:54. 20. Vercauter (Belgia) la
21. Moiceanu (România B) la
22. Patzig (RDG) la 4:15, 23.
Suciu (Dezrobirea) la 4:19, 
Prinsen (Olarfda) la 5:21, 25. Bur
lacu (Steaua) la 6:18, 26. Gera 
(Steaua) la 6:30, 27. Ciocan (Româ
nia A) la 7:23, 28. Kvernerud 
(Norvegia) la 9:53, 29. V. Selejan 
(România B) la 10:35, 30. Egyed 
(Dezrobirea) la 13:19, 31. N. Ciu- 
meti (România B) la 16:33. 32. A. 
Suciu (Dezrobirea) la 20:15. 33.
Puterity (Steaua) la 20:19, 34. I. 
Selejan (Dezrobirea) la 20:10. 35. 
Windisch (RDG) la 22:38. 36. Rusu 
(România A) la 24.03, 37. Cosma 
II (România A) la 24:10, 38. Rățol 
(Metalul) la 24:16, 39. Dertz (RDG) 
la 25:29, 40. Van Oudenhove (Be> 
gia) la 25:52, 41. Tănase (C.S. Brăi
la) la 27:10 ,42. Nemțeanu (C.S. 
Brăila) la 36:11, 43. Yli (Norvegia)

la 1:26, 3. Grigore 
la 2:13, 
la 2:22, 
la 2:25,

7.

4. Ziegler 
5. Tudor 

6. Realfsen 
Andresen 
Sofronie 
Menard

la
3:53,
4:11,

St.
24.

:20,

la 40:25, 44. Btlrki (Elveția) la
41:52, 45. Rîndașu (Metalul) la48:02, 46. Ene (C.S. Brăila) la
51:24, 47. Ajoghln (Metalul) la
53:50, 48. Kroonen (Olanda) la56:lfc, 49. Voegele (Elveția) la
56:20, 50. Richner (Elveția) la 57:02,
51. Suditu (Dezrobirea) la lh.01:24.
52. Hrisoveri (C.S. Brăila) la lh. 
01:58, 53. Donk (Olanda) la lh. 
09:24, 54. Bălan (Metalul) la lh.RETROSPECTIVĂ

SPRINT LA SALONTA
Pornită din Oradea, ban

da de asfalt, dreaptă șl 
cu orizonturi depărtate, 

o veritabilă autostradă, înso
țită parțial de cordoane de 
plopi, face primul nod la 39 
km de „metropola" ținutului 
intr-o localitate situată la un 
pas de frontieră, patria scrii
torului progresist Arany Ist
van, SALONTA. Anunțat din 
depărtări de impozantul turn 
gotic al bisericii, orașul se 
„predă" vizitatorului din pri
mul minut. Neîntîlnind subur
bii, începem direct cu centrul. 
Axul principal — parcul cu 
floră debordantă, străjuit din 
toate părțile de clădiri ce 
poartă patina vremii și care-șt 
revendică fiecare o pagină de 
letopiseț. Cîteva edificii cul
turale și edilitare, cîteva străzi 
largi, ce duc Spre unitățile, 
productive ale orașului — (Li
zina metalurgică, Fabrica ae 
mobilă șt cea de prelucrare, a 
cărnii), spre liceu și spre „Me
talul", arena sportivă a Sa- 
lontei.

Forfota măruntă, permanen
tă — stîmită de cei 18 mii de 
locțiitori, care predau, la toate 
ceasurile zilei, ștafetele înde
letnicirilor lor — întreține o 
atmosferă laborioasă, agitată.

Organizatorii Turului Ro
mâniei au rezervat Salontei 
un moment forte : sprintul de 
1000 m, desfășurat în inima 
orașului, în zona dintre „moa
ră" și sediul Consiliului popu
lar. Caravana ciclistă și „ki
lometrul fulger" — iată ten
tații cărora nu le va rezista, 
cu siguranță, nici cel mai în- 
veterat mizantrop. Sena a 
Vll-a filmului care a împru
mutat toate atributele super
producției, rulează sub ochit 
lor, pe viu. Și ei nu-și pot per
mite să piardă reprezentația.

In primele rinduri se vor in
stala, desigur, tinerii Salontei, 
acele inimi care sînt mereu ta 
înălțime, deși împlinirile lor 
sportive n-au putut atinge — 
pînă acum — temerarul zbor 
al visurilor. Aici voința una
nimă nu s-a putut concreltzu,

încă, decît in două rezultate: 
un ioc 10 în seria a Vll-a a 
diviziei C la fot'bal și un loc 
VI in seria a 11-a a diviziei B 
la baschet fete. „Condițiile nu 
sînt din cele mai fericite — ne 
afirmă președintele 
Salonta, tov. Viorel 
Luptăm cu lipsurile 
și, de multe ori, cu 
neînțelegerea oamenilor. Spe
ranța a fost și rămîne entu
ziasmul,?! priceperea buchetu
lui de profesori de specialitate, 
adevărațî animatori ai vieții 
sportive în Salonta".

Desigur, intîlnirea cu înalta 
performanță, care străbate as
tăzi orașul, le va trezi acestor 
misionari ai sportului (profe
sorii) vertigii. Conștienți și ra
ționali ei nu vor fi demobilizați 
însă. Cred în ecoul muncii lor, 
chiar dacă roadele nu vor fi 
prea timpurii. Un viitor cam
pion dintr-un actual junior nu 
constituie, oare, marele ideal 
al fiecăruia dintre ei ?

C.O.E.F.S. 
Abrudan. 
materiale 
inerția ;i

Etapa Oradea — Timișoara 
s-a alergat pentru prima oară 
in ediția din 1936, fiind cîști- 
gată de C. Tudose, cu 24,762 
km pe oră.

După 10 ani, în 1946, iugo
slavul Poredschi învinge, la 
demaraj, pe Antonio Strain 
din Triest și pe francezul J. 
Puy. Media orară : 28,140 km. 
Cinci ani mai tîrziu, în 1951, 
D. Doncu, în vervă, întrece — 
tot la sprint — pe mai vîrstni- 
cii lui tovarăși de morișcă : 
Nae Chicomban și M. Ștefă- 
nescu. Media : 31,800 km.

Trec 8 ani și, în 1959, G. 
Moiceanu evadează, la 20 km 
de sosire, cu cițiva rutieri, pe 
care-i întrece la sprintul final.

Mai trec 9 ani și, în ediția a 
XVII-a, cea de anul trecut, pe 
ruta complet asfaltată, se rea
lizează 40 km pe oră. Aproape 
de sosire, fug din pluton cîțiva 
„nepericuloși" pentru frunta
șii clasamentului. Cîștigă la 
sprint Andrei Suciu, mezinul 
„dinastiei" de pedalori de la 
poalele Tîmpei, lansați de cu
noscutul „pescuitor de perle 
cicliste", din Brașov, Martie 
Ștefănescu.

Nușa MUSCELEANU Emil IENCEC

Tiparul I. F. „Inlormalia", rtr. Uiezoieuu or, 23—25, București

CLASAMENTUL GENERAL PE 
ECHIPE : 1. FRANȚA 53h.l5:46, 
2. R. D. Germans la 0:16, 3.
România B la 2:04, 4. Belgia la 
6:13, 5. Steaua la 6:27, 6. România 
A la 6:30, 7. Norvegia la 9:34, 8. 
Dezrobirea Brașov la 9:54, 9. O- 
landa la 59:13, 10. C. S. Brăila la 
lh.22:52, 11. Metalul Plopeni la lh 
26:51, 12. Elveția la lh.34:25.

CLASAMENTUL PE PUNCTE 
PENTRU TRICOUL VIOLET 
(sprinturi finale) PREMIU OFE
RIT DE ZIARUL oSPORTUL" .: 1. 
Wanzlik 38 p, 2. Andresen 24 p, 3. 
șt. Suciu 21 p, 4. Tudor 17 p, 5 
Patzig 16 p, 6. Hezard 16 p.

CLASAMENTUL CĂȚĂRĂTORI
LOR : 1. Hezard 23 p, 2. Viard 20 
P, 3. Huster 19 p, 4. Andresen 10 
P, 5. șt. Suciu 10 p.

ASTAZI, 
IN TURUL 
ROMÂNIEI

ETAPA A VII-A, ORA- 
DEA-TIMISOARA, 165 KM. 
Start festiv i Teatrul de 
Stat — ora 12,35. Start teh
nic : borna km 112 — ora 
12,50. Puncte de sprints Sa
lonta și Arad. Bufet t ZI- 
mand. Caravana va trece 
prin Salonta (km 34) — ora 
13,40, Chișineu — Griș (km 
70) — ora 14,36, Zimand. 
(km 98) — ora 15,20, Arad 
(km 118) — ora 15,45, Vin- 
ga (km 132) — ora 16,10. 
Sosirea la Timișoara va a- 
vea loc pe Stadionul C.FJR., 
în jurul orei 17,00.

Duminică, în plină zi de luni
(Urmare din pag. 1) 

meci de fotbal,, grațioase exer
ciții de gimnastică artistică și 
o demonstrație de săritură cu 
prăjina, — ceea ce ni s-a pă
rut cu totul original, salutar 
pentru propaganda atletismu
lui și de loc de mirare in ora
șul foștilor campioni atletici, 
soții Irma și Ladislau Kiss, 
nu-i uităm însă pe pionieri, 
detașamentele lor prezente 
stadion, oferind buchete
flori, limonadă și ceai fier
binte, ținînd bicicletele de 
coarne și cerînd autografe,— 
nu numai aici, ci peste tot, și

Să 
cu 
pe 
de

uani

— Auzi,... primul a sosit și dă și relații presei!
— Ei, și ? Niciodată nu m-am bătut pentru relații!!!

la Cluj, unde chiar șl sectoare 
de ordine au fost încredințate 
copilandrilor în costume de 
agenți de circulație, făcindu-și 
ucenicia în acest domeniu.

Urmărind etapa de azi, 
ne-am întărit convingerea că, 
în ciuda tuturor 
ciclismul rutier 
sport individual, 
litare rămînînd 
confirmă regula, 
dealul Pănicenilor un 
desprins in care din 8 evadați 
5 sînt francezi, adică întreaga 
echipă a lui Oubron și că ei 
conlucrează admirabil, îți dai 
seama de valoarea spiritului 
colectiv într-o asemenea în
trecere. Probabil că evadarea 
aceasta pînă la urmă n-a reu
șit tot din cauza unui efort 
de. ansamblu, acela al cicliști
lor români, din grosul pluto
nului rămas in urmă, care s- au 
coalizat in urmărirea fugari
lor. Aceeași senzație am avut-o 
văzînd, pe serpentinele Pietrei 
Craiului, in plutonul francez, 
pe cei 3 belgieni, suficient! 
pentru a periclita clasamentul.

Dacă adăugăm contribuția 
generală, tehnică, organizato
rică, administrativă, la bunul 
mers al Turului României, a- 
jungem ușor la concluzia că ci
clismul nu se poate dispensa 
de solidaritate, de operă co
mună de într-ajutorare, in 
toate sectoarele. Azi, am a- 
vut demonstrația, în sărbă
toare, a acestui spirit.

Tentativa lui Wanzlik de 
„voiajare" — cum numesc spe
cialiștii părăsirea propriului 
culoar pentru 
adversarului 
din urmă — 
rată, în acest 
cepție regretabilă.

aparențelor, 
nu este un 

evadările so- 
excepții care 
Cînd vezi pe 

grup

a închide calea 
venit puternic 
trebuie conside- 
caz, drept o ex-
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