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Sportivii participă plini de însuflețire TURUL ROMÂNIEI
la marele dialog al partidului cu poporul

IERI, LA DINAMO

Întregul nostru popor tră
iește zile de o puternică 
efervescentă politică. In, a- 

clunări și conferințe de partid, 
în cadrul întreprinderilor, insti
tuțiilor, fabricilor și uzinelor, 
în organizații de masă și ob
ștești, în rîndurile largi ale 
populației sîr.t dezbătute Docu
mentele celui de al X-lea Con
gres al P.C.R., date recent pu
blicității.

Ieri după-amiază, sala de fe
stivități de la Dinamo a cu
noscut momentul emoționant în 
care comuniștii acestei însem
nate unități sportive de perfor
manță din țară au discutat Te
zele și proiectul de Directive 
ale celui de al X-lea Congres. 
'Atmosfera este solemnă. în una
nimitate, vorbitorii și-au expri
mat atașamentul și adeziunea 
deplină față de politica partidu
lui nostru, care călăuzește cu

înțelepciune poporul rcmân pe 
calea progresului și a prosp:- 
ritățil.

Maestrul emerit al sportu
lui IOX IRIPȘA. cu
argint la Jocurile Olimpice de 
la Tokio, spunea printre altele : 
„Tezele și proiectul de Direc
tive, alcătuite intr-un riguros 
spirit științific, trasează dru
mul dezvoltării socialiste pe 
care îl va urma patria noastră 
in următorii ani, reflectă de pe 
acum marea însemnătate pe 
care o va avea Congresul al 
X-lea in viața partidului, a în
tregului popor, prefiturează vii- 
torul înfloritor al României so
cialiste".

Antrenoarea VIORICA 
LORESCV, intr-un trecut nu 
prea îndepărtat o redutabilă 
performeră In probele de ca
notaj academic, sublinia : „A lit 
Tezele cit și proiectul de Di
rective demonstrează cunoaște
rea profundă a reaEtăților con
crete și condițiilor specifice 
României, pornind de la stadiul 
in care se află in prezent dez
voltarea țării Și preconizind cu 
deplină clarviziune căile de 
perfecționare continuă a econo
miei ți vieții sociale, impuse de 
necesitățile desăvirțirii socialis
mului in patria noastră*.

„Documentele publicate, a-

răta antrenorul STA VRU TO- 
DOROF, ilustrează marea ca
pacitate a partidului nostru, a 
conducerii sale de a aplica în 
mod creator principiile univer
sal valabile ale marxism-leni- 
nismului la particularitățile spe
cifice României, spiritul înnoi
tor caracteristic activității Par
tidul» Comunist Român*.

Din nivelul înalt la care s-au 
desfășurat discuțiile a reieșit că 
dinamoviștii au studist cu aten
ție și în profunzime Documen
tele de partid. S-au citat cifre, 
s-au luat angajamente ferme 
privind îmbunătățirea activită
ții, pentru obținerea uncr r.oi 
succese pe tărim profesional. în 

ce pe stadioane a membrilor

Cu deplină satisfacție, cu 
mîndrie în glas. vorVtorii au 
subliniat drumul de glerie 
străbătut de poporul r-ostru, 
sub conducerea partidului co-’

toare care se deschid în fața

Atmosfera entuziastă In care 
s-a desfășurat reuniunea ccmu- 
niștilcr de Ia clubul Dinam» re
flectă indiscutabil sentimentele 
întregii mase a sportivilor, ale 
tuturor lucrătorilor din d< me
niul sportului nutrite față de 
Documentele de însemnătate 
istorică ce vor fi dezbătute la 
Congresul jubiliar.

V. CRISTIAN

Turneul internațional feminin de șah de la Sinaia

Luptă strînsă pentru primul loc
Turneul internațional femi

nin de șah de la Sinaia a ajuns 
la jumătatea parcursului. în 
urma rezultatelor înregistrate 
în runda a 7-a, în fruntea cla-

TURNEUL 
INTERNATIONAL 

AL HANDBALISTILOR 
JUNIORI

Zilele acestea, cu ocazia 
împlinirii a zece ani de la 
înființarea Școlii sportive" 
nr. 2 din București, pe sta
dionul Tineretului are loc un 
turneu internațional de hand
bal, dotat cu „Cupa Jubi
leu". Iată cîteva rezultate 
din seriile prelimmare :

BĂIEȚI : Doetinclien (Olan
da) — Wiesbaden (R.F.G.) 
9—20 : Șc. sp. 2 București — 
Doetinchen 22—9 ; Ș.S. 2 Buc. 
— Ș.S. Ploiești 15—11 ; Wies
baden — Ș.S. Ploiești 25—14 ; 
Ș.S Tg. Mureș — Ș.S. Craio
va 11—9 : Hapoel Kibutz — 
Zagreb 10-—12. FETE : Hailo- 
ren Halle (R.D.G.) — ȘS. 2 
Buc. 3—6 ; Ș.S. Cluj — Hal- 
loftn Halle 7—10 ; Nove 
Mesto (R.S.C.) — S.S. Brașov
7— 13 ; Zagreb — Ș.S. 1 Buc
9— 9 ; C.S. Sc. — S.S. 1 Buci. 
12—8 ; Ș.S. Ploiești — C.S.Șc.
10— 9.

La băieți, câștigătoarele ae 
seru au alcătuit o grupă fi
nală, de patru echipe, cu 
jocuri sistem turneu, numai 
tur. Rezultate: S.S. 2 Buc.— 
Ș.S. 1 Buc. 10—15; Ș.S. Tg 
Mures — Ș.S. Bacău 11—9 ; 
Ș.S. Tg. Mureș — Ș.S. 1 Buc.
8— 15.

La fete, în semifinale s-au 
calificat: Ș.S. 1 București, 
Hailoren Halle, C.S. Școlar și 
Ș.S. Tg. Mureș. In prima se 
mifinală : Ș.S. 1 Buc. — Ș.S. 
Tg. Mureș 9—9 (8—8) (0—0). 
S-a calificat, în urma execu
tării de lovituri de la 7 m, 
Ș.S. 1 București.

Azi, începînd de la ora 8,30, 
pe stadionul Tineretului, vor 
avea loc ultimele jocuri.

samentului a trecut Edith 
Keller-Herrmann cu 5 punc
te, urmată de Alia Kușnir, 
Maria Pogorevici și Zsuzsa 
Veroci cu cîte 4 1/2 p., Alexan
dra Nicolau 4 puncte etc.

Fosta lideră a clasamentului, 
Rodica Reicher, are 3 1/^r 
puncte și două partide între
rupte din care, probabil, va 
realiza 1 punct (2 remize). Tot 
3 1/2 puncte au Kveta Ereto- 
va și Margareta Perevoznic.

Rezultatele partidelor din

runda a 7-a disputată aseară 
au fost următoarele : Dobson 
— Nicolau 1/2—1/2, Kușnir — 
Veroci 1/2—1/2, Szota—Pere
voznic 0—1, Heemskerk — 
Keller-Herrmann 0—1, Po
gorevici — Teodorescu 1—0, 
Gheorghieva — Jivkovici 1/2 
—1/2, Eretova — Reicher în
treruptă.

Astăzi este zi liberă, iar mîi- 
ne seară concursul continuă 
cu runda a 8-a.

S. SAMARIAN

Echipajul llioaea-Man, intr-o probă specială din Raliul 
mănăstirilor i

(joto: D. Vl^TILA — Suceava)

Ultimul act al celei mai mari competiții automobilistice 
interne — campionatul național de raliuri 

Citiți în pag. a Il-a o amplă avancronică a Raliului 
României.

Vasile Tudor, învingător și la Timișoara, 
a realizat eventul confirmării

• 0 ETAPĂ ÎNCEPUTĂ SUB SEMNUL MONOTONIEI • LA KM. 73 SE DESCHID OSTILITĂȚILE • FINAL PASIONANT 

Șl 0 SOSIRE CARE A ENTUZIASMAT • TIMIȘOARA A ARBORAT MARELE PAVOAZ

CLASAMENTE
CLASAMENTUL ETAPEI A VII-A, ORADEA — TIMI

ȘOARA, 158 km (media orară 37.9C0 km) : 1. TUDOR to. 
25:40, 2. Wanzlik, 3. Menard, 4. Prinsen, 5. șt. Suciu, 6. 
Andresen, 7. Benjamins, 8. Donk, 9., Egyed, 10. Patzig, 11. 
Huster. 12. Grigore, 13. Burlacu, 14. Moiceanu, 15. Sofronie, 
16. Rusu. 17. Ciocan, 18. Vermeeren. 19. Viard, 20. Cosma, 
21. Ardeleanu, 22. Windisch, 23. Dertz, 24. Kroonen, 25. De 
Blaere, 26. Cernea, 27. Kvernerud — toți același timp cu 
învingătorul, 28. V. Selejan 4.32:56, 29. A. Suciu, 30. Van 
Oudenhove, 31. Hezard, 32. Alary, 33. Vercauter — același 
timp cu Selejan, 34. Van Kerkove 4h.34:20, 35. Rățol, 36. 
Mollet — același timp cu Van Kerkove etc. Au fost elimi
nați din cursă Gh. Ciumeti (C. S. Brăila) și Gh. Răceanu 
(Metalul Plopeni) pentru abateri de la regulament. Walter 
Ziegler (România A), bolnav, n-a mal luat startul la Ora
dea. Meinard Voegele (Elveția) a abandonat.

CLASAMENTUL GENERAL INDIVIDUAL DUPĂ 7 ETA
PE : 1. WANZLIK (RDG) 22H. 08:55, 2. Tudor (Romania B)

(Continuare tn tag a 4 a)

Efort susținut pe porțiunea de urcuș care 
resfiră grupul de alergători

AMINTIRI IN OSPETIE
Cerem iertare pentru 

sentimentalismul rîn- 
durilor ce urmează, 

dar aceasta este astăzi re
vanșa fotbalului pentru in
voluntara ofensă pe care 
i-am adus-o alaltăieri la 
Cluj. Aci, la Timișoara, pe 
terenul de fotbal Banatul 
(acum stadionul C.F.R.), pe 
care fiecare metru patrat 
de pămînt ne este cunoscut, 
aci prima amintire care 
ne-a copleșit fără vrere a 
fost aceea a extraordinaru
lui Iosif Petschowschi, a ne
uitatului Ceata, cu care am 
ucenicit împreună în echipa 
de juniori a marelui Chi
nezul. Poate n-am fi evocat 
amintirea celebrului fotba
list dacă in trecere prin 
Arad un coleg de breaslă nu 
ne-ar fi comunicat că la a- 
sociația sportivă V.T.A. au 
sosit în ultima săptămînă 
peste 1 000 de scrisori de fe
licitare. iar 90 la sută din

tre ele pomeneau numele 
celui legat de tradiția fot
balului arădean (așa cum el

de VICTOR
EĂNCIULESCU

rămîne, pentru noi, legat de 
Timișoara lui de baștină).

Să ne întoarcem însă la

STEAUA
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I
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I
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locul de plecare, la Oradea, 
care pînă în ultima clipă a 
ținut să nu-și dezmintă re- 
numele de ospitalitate. Star
tul festiv s-a dat din fața 
teatrului, unde de pe o tri
bună impozantă oficialită
țile locale au adresat noi 
urări cicliștilor, adăugate 
impresionantelor cadouri pe 
care cele 15 întreprinderi
orădene le-au făcut alergă- I 
torilor. Apoi, caravana și-a I 
fixat cadența destul de mo
noton pe care, afectiv, nu o 
putem lega decît de încln- 
tarea ce trebuia să le-o fi 
produs mereu reînnoitul ta
blou al steagurilor trico
lore împodobind casele, 
pînă în comuna Avram lan- 
cu, dar mai cu seamă fer
mecătoarea scenă oferită de 
gospodarii din comuna Ciu-

i
i
I 
I

(Continuare tn pag. a 3-a) I

SEL. ARMATEI AUSTRIECE IA BOX

ASTA-SEARA REINTRA NICOLAE GIJU
Nu s-au Stins ecourile 

campionatelor continenta
le, și iată că amatorii 
boxului din Capitală vor 
avea din nou prilejul să 
vizioneze o 
țională. In 
pregătirilor 
face în vederea Sparta-

gală interna- 
continuarea 

pe care Ie

Spre noi succese!
Anul trecut, din inițiativa 

consiliilor județene Brașov, 
Ilfov, Buzău și Dolj pentru z 
educație fizică și sport s-a 
pornit o întrecere. Scopul ei 
— îmbunătățirea activității 
sportive de masă și de per
formanță. Organizată temei
nic, cu aportul întregului ac
tiv al județelor, cu sprijinul 
nemijlocit al profesorilor de 
educație fizică, al învățători
lor și instructorilor sportivi, 
întrecerea și-a atins într-o 
bună măsură scopul. La nive 
Iul multor județe ale țării, ac
tivitatea sportivă a cunoscut 
realmente o înviorare, mai 
ales în cele 4 județe cîștigă - 
toare ale grupelor: Brașov, 
Ilfov, Caraș-Severin și Dolj

★
Acum, în cinstea celei de-a 

25-a aniversări a Eliberării 
patriei, din inițiativa consiliu 
lui județean Brașov pentru 
educație fizică și sport, a fost 
lansată o nouă întrecere.

Chemarea la întrecere lansată de Con

siliu! județean Frașov pentru educație

fizică și sport și clubul sportiv
I

Dinamo București

I
I
i

N

Obiectiv principal — realiza 
rea sarcinilor cuprinse în pla 
nurile de dezvoltare a activi 
tații de educație fizică și 
sport pentru anii 1969—197" 
și cele prevăzute pentru edi 
ția din 1972 a Jocurilor Olim 
pice.

Aceasta 
domeniul 
ție fizică 
masă, de 
o atenție 
duminicilor cultural-sportive 
tradiționale în multe județe

va însemna că în 
activității de educa 
și al sportului de 

pildă, se va acorda 
sporită organizării

(Argeș, Galați, Constanța, Mu
reș etc.), că întrecerile din ca
drul campionatului asociației 
sportive vor cunoaște o mai 
mare amploare. Dar, cu o con 
diție : 
cu un 
tiv — 
turile 
lor și 
pecte principiul continuității. 
Ne gîndim, spre exemplu, la 
concursuri de orientare turis
tică, ușor de organizat, in

să fie inițiate activități 
caracter cît mai atrac- 
în concordanță cu gus- 
și preferințele sportivi- 
care, totodată, să res-

ch iadej militare de la 
Kiev, echipa Steaua va 
primi astă-seară replica 
Selecționatei Armatei aus
triece. Cu această ocazie 
își va face reintrarea fos
tul campion al Europei la 
categoria cocoș Nicclae 
Gîju. Pugilistul militar va 
evolua în limitele cate
goriei pană, categorie în 
care excelentul boxer va 
putea obține — după pă
rerea noastră — numeroa
se succese

Programul galei: muscă : 
M. Lumezeanu — Zauner ;

cocoș: C. Giuiescu — Gau
denzi ; pană: N. Gîju — 
Figalo; semiușoară: C. 
Negoescu — Rauscher; 
ușoară : L. Mathe — Geyer ; 
semimijlocie : E. Widler — 
Pichler; mijlocie mică : 
C. Melinte — Horitzauer; 
mijlocie : Gh. Chivăr — 
Jelinek; semigrea: M. 
Florea — Fleischmann ; 
grea : D. Zelinca — Kogl- 
bauer. Reuniunea va înce
pe la ora 18,30, pe stadio
nul Olimpia (șos. Vitan 
nr. 172 ; autobuz 35, tram
vai 26).

i
1
I
i
i
i

orice anotimp, la concursuri 
atletice (mai ales la acele 
probe care nu necesită con
diții speciale), la meciuri de 
volei și fotbal, atît de agreate 
peste tot, la orașe, ca și la 
sate. Pentru perioada de vară 
— și în funcție și de condi 
țiile geografice — în atenția 
organizatorilor pot sta și con
cursurile de înot.

La același capitol se înscriu 
și alte acțiuni importante. De 
pildă, organizarea gimnasticii 
de înviorare, în special în că
mine și în internate. De ase
menea, diferite competiții pe 
ramuri de producție, care s-au 
bucurat întotdeauna de o 
largă audiență la tineri — 
„Cupa mecanizatorului", „Cu
pa tractoristului", „Cupa șco
larului" etc.

Regulamentul întrecerii pre 
vede și existența unor iniția-

(Continuare in pag. a 2 a)

ta Wimbledon

Tiriac si Năstase au> 5

victorioși7

Aminate cu o zi din 
cauza ploii, întrecerile 
marelui turneu „open“ de 
tenis de la Wimbledon au 
început marți, prilejuind
— încă de la primul tur
— partide foarte dispu
tate. In șirul lung al în
vingătorilor din prima zi 
și-a înscris numele și re
prezentantul nostru Ion 
Țiriac, care l-a întîlnit 
pe australianul Philips 
Moore. Și acest meci s-a

i
I

debutat

sub
în
din care Ți-

I
I
I

semnul 
primele

desfășurat 
echilibrului 
trei seturi, 
riac a ciștigat două, iar 
adversarul său unul In 
setul al 4-lea, Țiriac s-a 
impus în fața jucătorului 
australian, cîștigînd 
Scor : 7—5, 6—4,
6—1. Ilie Năstase a 
să eîștige în fața 
manului american 
Gorman cu 6—3, 
6-3, 8-10, 6-4.

ușor.
4-6, 

reușit 
tenis-

Tom
4-5.

I
I
I
I
I

ii multe zile ne despart de 
după-arniaza aceea mohorîtâ 
cînd, la mii de kilometri dis
tanță, pe gazonul stadionului 
din Zwickau, reprezentativa 
de junior? a României și-a 
efemera-i (dar de loc neono- 
prezență în cadrul celei de-a 

XVIll-a ediții a Turneului U.E.F.A... Da
tele tehnice încă nu ș-au șters, proba
bil, din memoria iubitorilor de fotbal 
de la noi, care aliaseră de evoluția 
echipei lui Gh. Ola cele mai bune sen
timente întru succes : 0—1 cu formația 
Uniunii Sovietice, după un meci în care
— amănunt de loc neglijabil j — ju
niorii români, nu mai puțin pregătiți 
decît adversarii la capitolele cele mai 
importante : tehnic și fizic — n-au pu
tut depăși MIZA decisivă a partidei, 
suferind asprele rigori ale unei tim
purii și, poate, nemeritafe eliminări.

Rezumînd ceea ce am expus, aproape 
in extenso, în rîndurile precedente, să 
ne oprim la două cuvinte care definesc, 
cu fidelitate, perametrii respectivei con
juncturi: CbNDIjlA PSIHICA, precară, 
a jucătorilor români, care — ca în 
atîtea alte cazuri, culese eventual din 
cartea de statistică a primei reprezen
tative — au fost dezavantajați de com
plexul a ceea ce ne-ar place să numim 
meci-decisiv.

Și, repetăm, cazul este departe de 
a fi singular.

Scriam atunci — într-o revenue ime
diată a partidei de la Zwickau — că 
problema atașării unui psiholog la echi. 
pa națională — de juniori, moi ales, 
căci vîrsta incumbată de selecționarea 
în cea rnai tînără reprezentativă de 
fotbal a țârii este, cu precădere, la
bilă și prelabilâ unor influențe de exer
cițiu — merită să fie inclusă în agenda 
diriguitorilor foibalului românesc, iar 
acum nu facem altceva decît să readu
cem chestiunea în prim plan.

Știm bine câ prezumtivele servicii 
ale unui psiholog n-ar înlătura ex 
machina, alte precarități ale fotbalului 
nostru, că ele nu î-ar metamorfoza, 
peste noapte, pe jucători, transfor- 
mîndu-i din niște țipi roși de eventuale 
complexe și angoase ale meciurilor 
(.tari" sau în deplasare) în niște bidivii 
care ar ieși pe gazoane’e lumii cu 
zîmbetuf victoriosului pe buze... Nu, de
parte de noi un asemenea gînd I

Cu toate acestea, însă, considerăm 
că în sport, ca și în alte compartimente 
ale vieții, de altfel, cunoașterea pro
priei valori, a posibilităților intestine 
evită, îndeobște, acele cazuri de .pasc 
neagră" în care individul (sau echipa) 
nu se regăsește pe sine, »își pierde 
cadența*, .nu evoluează la nivelul po
sibilităților" etc.

La urme urmei, Brazilia — deși exem
plul este deocamdată cam singular — 
a ciștigat două campionate mondiale 
cu o echipă servită ZI DE Zl, timp de 
luni întregi, de oficiile unui profesor 
universitar de psihologie, iar federa
țiile engleză, spaniolă, mexicană — 
poate și altele — au inclus în planu
rile lor de primă perspectivă OBLIGA
TIVITATEA angajării unui „consilier-psi. 
holog" la toate echipele de liga I.

Evident, coroborarea muncii unui 
psiholog — fie și cu litiu experimental
— cu ansamblul de măsuri cate pre
gătesc echipele noastre, vizate de mari 
competiții de anvergură, nu reprezintă, 
în ultimă insfan;-, 
cundar al problemei, dar de cite ori 
asemenea lucruri, aparent minore, nu 
decid ceea ce considerăm a fi impor
tant ?

Așa că, ce-ati zice de... ?
Ovidiu IOANIȚOAIA

încheiat
rabila...)

iță, decît un aspect se 
femei, di
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Pe cînd o revistă de atletism ?
Este îndeobște cunoscut că 

atletismul. este un sport mai 
arid decit un joc cu mingea. 
Tînărului îi arunci o minge și, 
timp de cîteva ore, „procesul 
de instruire” este asigurat. Dar 
atletul ? Sute de repetări ale 
unei mișcări, de la învățarea 
elementelor de bază ale tehnicii 
pină Ia cele mai fine cizelări. 
Sute și mii de repetări ale unor 
distanțe într-un ritm mereu mai 
crescut. Și toate pentru o infimă 
zecime de secundă, sau pentru 
un centimetru. Dacă pentru 
aceste subunități ale timpului 
sau spațiului se depune atita 
trudă, atunci trebuie să dăm 
toată atenția acestor cifre. Căci 
atletismul reprezintă, in ultimă 
instanță, cifre matematice.

Atletul nu are minge, nu știe 
ce este joaca. Știe una și bună : 
rezultatul! Din păcate, peste 
această esență a atletismului se 
trece mult prea ușor. Ne aflăm 
la mijlocul sezonului atletic, 
după nenumărate concursuri in
terne și internaționale, dar nu 
cunoaștem încă situația bilanț 
a atletismului în momentul de 
față, după cum nu cunoaștem 
nici toate rezultatele bune obți
nute, pe plan internațional. în 
acest an al „europenelor". Din 
acest punct de vedere — îmi cor 
scuze față de redacție — dar 
ered că „Sportul" este primul 
chemat să-și informeze cititorii 
cu bilanțul intern și internațio
nal și, în general, cu activitatea 
acestei ramuri pe care sistemul 
nostru de educație fizică o pun» 
pe prima treaptă. Avem o serie 
de atleți care ne fac cinste în 
concernul internațional și nu
meroși cititori ai ziarului ar fi, 
desigur, interesați să cunoască 
periodic clasarea acestora p° 
pian mondial, deoarece valoarea lolanda BALAȘ-SOTER

atletismului unei națiuni este 
analizată, în primul rînd, în 
comparație cu nivelul interna
țional.

In nenumărate ocazii se afir
mă, la toate nivelurile, că atle
tismul este sportul nostru nu
mărul unu. Atleții nu au afir
mat niciodată acest lucru. A- 
ceasta au spus-o alții. Noi ne-am 
mulțumit șl cu locul al doilea, 
dar hotăririle, sprijinul, clima
tul, înțelegerea să fie reale. 
Ceea ce s-a realizat în domeniu] 
atletismului, de la ultima Con
ferință pe țară a mișcării spor
tive și pînă astăzi sînt lucruri 
deosebit de frumoase, iar rezul
tatele Olimpiadei mexicane au 
reprezentat un mare succes. 
Continuarea măsurilor de pro
gres trebuie să fie ascendentă. 
Astfel, cred că a sosit momrg- 
tul ca sarcina de bază a condu
cerii federației să fie îmbună
tățirea propagandei. Nu cred că 
televiziunea poate să ne dea 
mai mult decit a făcut-o în ulti
mele luni. Am fi prea preten
țioși. In schimb, radioul trebui» 
să-și informeze mai amplu as
cultătorii despre activitatea 
atleților noștri aflați in compe
tiții în țară și în străinătate 
Presa, inclusiv „Sportul", tre
buie să aloce un spațiu mai mare 
atletismului. Ca un corolar îmi 
revine mereu : „Revista de atle
tism". Dacă în anii 1956—58, a- 
cest lucru a fost posibil, de ce 
astăzi. în anul 1969, cînd noi 
progresăm pe toate planurile, 
să nu o avem din nou ? Discu- 
tind cu zeci de specialiști auto
rizați ai spartului nostru, cu 
toții au afirmat că lucrul cel 
mai necesar atletismului, în 
momentul de față, după pista 
din material sintetic. în curs 
de execuție pe „Republicii”, este 

această revistă de atletism. De 
aceea mă și fac ecoul majori
tății, apelînd la conducerea 
F.R.A. să considere revista ca 
pe o problemă foarte importantă 
de rezolvat. Este o doleanță a 
miilor de atleți, a sutelor de 
antrenori și zecilor de mii de 
Iubitori ai atletismului care aș
teaptă astăzi un răspuns din 
partea federației.

★
Spectatoare la Campionatul 

republican al școlilor profesio
nale am fost mîhnită de numă
rul ridicol de mic al participan- 
ților. Știu că există sute de școli 
cu acest profil in țară și de ace
ea mă întreb: au fost puțini 
concurenți deoarece li s-a în
grădit participarea prin regula
ment. sau în aceste școli, unde 
există tineri cu posibilități mi
nimate. atletismul nu este iu
bit ?

Emoționantă, pe „Tineretu
lui". a fost festivitatea aniver
sării a 10 ani de la înființarea 
Școlii sportive nr. 2. școala ma
rilor iubitori de mișcare, care 
țint directorii C. Popescu și R. 
Spirescu. Prezența la întreceri 
a reprezentanților a șapte țări, 
reprezintă un unicat, nevăzut 
nici la aniversările marilor clu
buri Steaua și Dinamo. Bravo, 
tuturor I

★
Sincere felicitări decatlomș- 

tilor și pentatlonistelor pentru 
victoriile de la Paris asupra Ita
liei și Franței. De asemenea, fe
licitări reprezentativei Bucu- 
reștiului pentru frumosul suc
ces obținut în compania forma
țiilor masculină și feminină 
KSln-Leverkusen.

DE LA UN BUT LA ALTUL

Duminică dimineața, pe sta
dionul Tineretului, s-au în
cheiat întrecerile contînd pen
tru „Cupa Speranțelor*, com
petiție rezervată juniorilor bu- 
cureșteni. In disputa pentru 
locurile 3-4, „XV“-le Clubului 
sportiv școlar a dispus de cel 
al școlii sportive nr. 2 (echi
pa I) cu 11-6. în finala peptru 
locurile 1-2, revelația primă
verii, Rapid (formată din elevi 
ai liceului Aurel Vlaicu ; an
trenor — prof. Constantin 
Vasile) a dispus de echipa 
Grivița Roșie cu 5-3, la capă

UN REUȘIT CONCURS 
MOTOCICLIST 

LA REȘIȚA
Duminică a avut loc la Re

șița un reușit concurs de 
motociclism (viteză pe circuit) 
la care au luat parte sportivi 
din 18 orașe (București. Plo
iești. Tg. Mureș, Oradea etc). 
Cei aproape 25 000 de specta
tori au asistat la dispute spec
taculoase, dintre care s-a de
tașat întrecerea de la clasa 
350 cmc, cîștigată în final de 
cunoscutul alergător V. Szabo.

Iată primii clasați ^70 cmc : 
1. C. Boboiescu (Reșița), 2. 
Al. Oprea (Bv.), 3. Gh. Seu- 
chenstein (Reșița); 125 cmc : 
1. T. Popa (Buc.), 2. M. Wet- 
zler (Reșița), 3. V. Solorrțon 
(Baia Mare); 175 cmc: 1. 

tul unei partide viu disputate 
și de un bun nivel tehnic. 
Tn principal, rezultatele se
lecției judicioase au fost bune : 
avantajul de gabarit fizic, 
vădind perspective, *-a do
vedit hotăritor î» obținerea 
victoriei.

Se cuvin remarcate atît ex
celenta organizare, cît și at
mosfera cu adevărat sărbăto
rească în care s-a încheiat, 
cu substanțiale premieri, în
trecerea tinerilor rugbyști 
bucureștenl.

★
Răspunzînd unei invitații 

făcute de clubul Bannik din 
Karvina, echipa divizionară 
B Precizia Săcele a plecat în 
Cehoslovacia, unde va între
prinde un turneu. Rugbyștii 
de la Precizia vor susține jn- 
tîlniri cu formații cehoslova
ce din Karvina, Praga, Bra
tislava și Brno. (C. GRUIA, 
coresp. principal).

Șt. Florian (Ploiești), 2. D. 
Vasilescu (Buc.), 3. V. Milea 
(C.L. Muscel) ; 250 cmc: 1. 
Cr. Ionescu (Buc.), 2. W. Hir- 
skhvoghel (Reșița). 3. B. Lu
go jan (Reșița) ; 350 cmc; 1. 
V. Szabo (Buc.). 2. Șt. Florian 
(Ploiești), 3. FI. Bejan (Reșița); 
ataș : 1. M. Dânescu—C. To- 
totoiescu (Buc.), 2. St și N. 
Cosorbași (Tg. Mureș), 3. R. 
Zănescu—ML Rădulescu (Pi
tești).

în clasamentul general pe 
echipe, pentru „Cupa munici
piului Reșița' : 1. C.S.M. Re
șița 33 p, 2. Steaua 24 p, 3. 
Metalul Buc. 14 p.
PAUL BGCȘEANU — coresp.

/BCZoțtVorbiri 
l <m doniniil CoreJ
Pe marginea centrului

De la o vreme dl. G. se preocupă îndeaproape de 
problemele fiziologice și medicale ale sportului. De la 
o vreme, înseamnă, mai precis, o dată cu erupția cam
pionatelor europene de box, cînd împreună cu toată 
lumea prietenul meu a observat prezența (frapantă) a 
medicilor (și uneori a medicamentelor) pe arena între- 
cerilor.

— Conexiunea dintre interniști și „muște' ml-a de
clanșat o seamă-ntreagă de întrebări — spune dl. Gore. 
Despre citeva vom mai vorbi altă dată: mă refer la 
dreptul medicului de a hotărî soarta unui meci; pe 
vremea mea, deznodământul partidelor depindea de 
boxeri. Acum însă m-ar ispiti să extrag O impresie din 
suspinele cîtorva campioni și antrenori cu privire Ia 
greutatea de a face greutatea. De cite ori n-am auzit 
gemetele omului de la „cocoș" silit să slăbească 3 kilo
grame fn săptămlna dinaintea meciului... De cîte ori 
n-am urmărit spaima privirilor la ideea cintarulul de 
dimineață... De cite ori, mai ales, n-am auzit „pene" 
și „ușori' blestemîndu-și viața și rostind cuvintul. 
„martiraj"...

Or, acest cuvînt alăturat sportului mi-a dezechilibrat 
opiniile despre atletul contemporan. Să fie adevărat că 
puterea este direct proporțională cu durerea ?

Eu, de pildă — argumentează dl. G. — care nu sînt 
nici prea sănătos, nici prea bolnav intru seara la restau
rant și, dacă vreau, precum și dacă îndeplinesc alte 
condiții, comand tot ce-mi place; pugilistul de la semi- 
mijlocte mă privește cu jind mineînd iaurt pentru că 
are cintar a doua zi.

Eu, dacă vreau să fumez, deschid ușa tutungeriei, 
cumpăr un pachet de „Mărășești' și aprind o țigară; 
sprinterul de la 100 m plat nu-și poate îngădui această 
libertate deoarece antrenorul l-a convins că fiecare 
țigară slăbește capacitatea căilor respiratorii cu 0,005*/), 
ceea ce se traduce printr-o zecime de secundă în plus 
la Balcaniadă. Eu, dacă am chef de Tirnavă, beau 
Tirnavă, în ipoteza, firește că găsesc o sticlă nefalsift 
cată; Pircălab trebuie si consume nectar de piersici, 
iar de Ipcalcă legea, fiecare șpriț determină un vot de 
blam cu avertisment, iar fiecare litru o suspendare pe 
trei etape. Eu, dacă într-o seară de iunie... mă întîlnesc 
pe malul mării cu Brigitte Bardot... și...; Dumitrache 
joacă remmy în cantonament cu Angelo Niculescu.

Tabloul pe care ți l-am înfățișat mă îngrozește: prî- 
vindu-l am ajuns la concluzia că sportivul anului 1969 
este o ființă care pentru a-și păstra sănătatea trebuie 
să ducă o viață. de om bolnav.

p. conf. At. MIRODAN

Piteștenii sînt optimiști !
Întrebarea ml se pare de ac

tualitate (vezi apropiatele cam
pionate europene de la Mosco
va) și deosebit de Importantă cen
tru sportul căruia îi dedicăm — 
practicanți, antrenori, activiști— 
munca, priceperea șl pasiunea 
noastră. Titlurile și medaliile cu
cerite pină acum la J.O., tnca 
de-acum 13 ani, la campionatele 
mondiale și europene nu ne scu
tesc ci, dimpotrivă, ne obligă la 
noi eforturi, la noi căutări pen
tru ca succesele viitoare să nu 
coboare cîtuși de puțin sub ni
velul prestigiului internațional cu 
care ne mîndrim astăzi. De aceea, 
desigur. în acest sezon — atttea 
pregătiri, verificări mai multe și 
mal exigente ca orieînd, în- 
tîlniri cu adversari redutabili 
ș.a. Dar, înainte de a vorbi de
spre canolștii români să facem 
un „tur de pistă" pe principalele 
lacuri europene, încercind să ve
dem ce este nou în acest sport, 
care sînt și în ce formă se gă
sesc principalii adversari ai re
prezentanților noștri pe apele de 
la Himki.

Regatele internaționale dispu
tate pînă acum au arătat că în 
probele de simplu — 1000 și 10 00# 
m — se mențin la o valoare ex
trem de ridicată canoiștii Tatai 
(campion olimpic la Ciudad de 
Mexico), Wichman, Cvrtescka, 
precum șl Feduiov, cîștigătorul 
Criteriului european de juniori din 
1065. Destul de convingătoare sub 
aspectul performanței reintrarea 
lui Hasabaev. Mai slabi. în 
schimb, Galkov șl Lubenov. Da
că reținem și faptul că participa
rea Iui Lewe este, la această oră, 
Incertă, rezultă că principalii 
candidați la medaliile europene,

PRINTRE CULOARE...
• în concursul interna

țional de la Magdeburg au 
luat startul și 4 tineri îno
tători români, iată cîteva din 
rezultatele înregistrate : 100 m 
liber (b): Seebald (RDG) 

55,2... 12. C. Kokav 58,0, 13. 
Z. Oprițescu 58,1 ; 200 m li
ber (b) : Miiller 2:01,2, ...14. 
Kokay 2:09,4: 100 m delfin 
(f) : H. Lindner (RDG) 
68.2,8. G. Cerbeanu 73.3.

• -Joi 26 iunie, pe lacul 
Siutghiol. participant» la 
prima ediție a „Cupei Ovi- 
diu“ vor efectua recunoaș
terea traseului concursului 
de mare fond. Prima manșă 
a întrecerilor este progra
mată în dimineața zilei de 
vineri.

Spre
(Urmare din pag. II

tive locale destinate să atragă 
oamenii muncii, și îndeosebi 
tineretul, în activitatea recrea
tivă, în cea turistică cu pre
cădere.

Un capitol important al în
trecerii se referă la activita
tea de performanță, avînd 
drept finalitate — în ordine 
progresivă — realizarea de 
noi clasificări, promovarea 
unor echipe în categorii supe
rioare sau a unor sportivi în 
loturile naționale și, într-c 
perspectivă mai îndepărtată, 
obținerea de titluri balcanice, 
europene și chiar mondiale. 
Un capitol cu obiective apa
rent dificil de realizat fără 
efortul conjugat și susținut al 
tuturor factorilor cu respon
sabilități în domeniul sportiv 
din cuprinsul județelor.

întrecerea prevede, în ace
lași timp, amenajarea sau 
rearaenajarea unor baze spor
tive simple, a unor mici com 
plexe sportive, de fapt o con
diție esențială pentru desfă
șurarea unei activități spor
tive cît mai rodnice. Iniția
tiva își propune să puncteze 

pe carc-i vor întîlnl sportivii ro
mâni, sînt canolștii unguri, ceho
slovaci și sovietici.

Pentru probele de dublu s-au 
făcut, chiar din acest început de 
sezon, mai multe schimbări. Pe 
primul plan se situează noua 
combinație de echipaj Tatai-Sol- 
tesz. Acestuia 1 se adaugă echi
pajul sovietic Dribas—Kaleaghin, 
în plină cursă de a ajunge plu
tonul fruntaș (cu mari șanse de 
reușită), dublul Wichman — Pe- 
trikovics (pînă acum excelent) 
și echipajul suedez.

Ce canoiștl români se pregă
tesc să dea replica acestor ves
tite ,,pagae“ europene î La sim
plu : Ivan Patzaichin care, re
cent. la Bochum, l-a întrecut pe 
campionul olimpic în proba de 
500 m. Gh. Sidorov și Maxim 
Simion — noi apariții in prim- 
plenul valoric al sezonului — 
Macarenco și Butelchin. In în
trecerile de dublu contăm, in 
primul rînd pe echipajul Pat
zaichin—Covaliov (campion o- 
limpic), pe cuplul Calabiciov — 
Manca (o formulă nouă, cu re
zultate bune pină acum), pe ex
perimentatele dubluri Suhov—I- 
gorov și Maxim—Simionov. N-ar fi 
însă exclus ca și alte nume să 
apară și să... rămînă pe lista 
reprezentanților noștri la cam
pionatele europene de la Mos
cova.

Așadar, canoele noastre se-n- 
dreaptă, după părerea mea. spre 
noi victorii. Spun aceasta cîntă-

COPIII ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII
GALAȚI (prin telefon). Timp 

de patru zile moderna sală de 
gimnastică a clubului Dunărea 
din localitate a găzduit finalele 
campionatelor republicane de 
copii, categoria a IV-a și a 
IlI-a. Au participat peste 40C de 
concurenți, iar organizarea a 
fost excelentă.

Categoria a JV-a — fete : Di
namo Bacău 176,40 p; Șc. sp. 
Reșița 174,75 p ; Petrolul Ploie
ști 173,90 p. Individual compus : 
Dorina Silaghi (Șc. sp. Reșița) 
36,95 p. Sirnă : Dorina Silaghi 
9,25 p. Sol: Dorina Silaghi 9,30 p. 
Sărituri : Felicia Bejan (Dinamo 
Bacău). Paralele : Felicia Bejan 
9,60 p. Categoria a lll-a : C.S.S. 
București 177,15 p ; Dinamo Ba
cău 175,65 p ; Vagonul Arad 
170,55 p. Individual compus: 
Elena Rîșniță (C.S.S. Buc.) 37 p. 
Bîmă: Gabriela Drușcă (Di
namo Bacău) 9.35 p. Sol EI. 
Rîșniță 9,50 p. Sărituri : luditha 
Vincze (C.S. Baia Mare) 9,15 p. 
Paralele : Gabriela Drușcă 9,60.

Categoria a IV-a — băieți: 
C.F.R. Timișoara 269,125 p, Șc. 
sp. Sibiu 269,25 p ; Șc. sp. Re
șița 268,50 p. Individual compus: 
Gh. Cîrlan (C.F.R. Timișoara) 
55,5 p. Bară : I. Stoica (C.S.S.

noi succese!
pe harta fiecărui județ un mi
nim de amenajări sportive, în 
primul rînd în școli, acolo 
unde se formează deprinde
rile de mișcare ale copiilor și 
unde se realizează totodată 
inițierea într-o disciplină spor
tivă. Se înțelege că de felul 
cum vor acționa învățătorii, 
cadrele didactice de speciali
tate (ca și ceilalți profesori, de 
altfel) va depinde succesul 
acestei acțiuni.

în fine, un obiectiv care nu 
poate fi trecut, cu vederea este 
și cel referitor la realizarea 
planului de venituri.

★
O întrecere asemănătoare 

— dar cu obiective numai pe 
firul performanței — a fost 
lansată, la nivelul cluburilor, 
de către clubul sportiv Dina
mo București. Se precizează, 
însă, în regulamentul întrece
rii că cele două cluburi spor- 
țive de performanță din Bucu 
rești, Dinamo și Steaua, vor 
participa separat, dar pe baza 
acelorași criterii. Pentru ele 
se va întocmi un clasament 
special.

★
Iată, așadar, o inițiativă 

rind munca pe care, sub con
ducerea antrenorilor, canoiștil 
noștri fruntași o depun cu o 
hărnicie remarcabilă. Participa
rea la cele cîteva regate interna
ționale atestă valoarea și posi
bilitățile de afirmare de care a- 
minteam. Este însă nevoie să ma
jorăm preocupările noastre — și 
sportivii să înțeleagă acest lu
cru — pentru creșterea eficienței 
în finalizarea curselor șl aceasta 
se poate realiza, jn primul rînd, 
prin însușirea unei lovituri co
recte. Citeva recomandări pen
tru fond Iști : ca puncte princi
pale — tactica de concurs, mer
sul în plasa adversarului, ocoli
rile în grup la balize (deficiențele 
s-au. văzut și recent, la Stock
holm mai ales la c 1—HO#» m), 
ca și — valabil pentru toți cano- 
iștii — continuarea pregătirii fi
zice pentru menținerea potenția
lului pe întreaga perioadă a 
competiției.

Pe pista de la Bochum repre
zentanții noștri au cfșttgat toate 
probele de canoe. Felicitări 1 
Dar, ce greșit ar fi ca cineva — 
dintre cei experimentați, sau 
dintre cei tineri — să creadă că 
se poate considera de pe acum 
campion sau. măcar, medaliat 
european ! Cea mal mică con
cesie făcută pregătirilor se poa
te transforma într-o foarte ne
plăcută surpriză. La aceasta tre
buie să veghem cu multă aten-

Radu HUȚAN

Buc.) 9,55 p, Paralele : Gh. Cîr
lan 9,50 p. Inele : M. Apolzan 
(Șc. sp. Sibiu) 9,40 p. Sărituri : 
A. Ionescu (Flacăra Or. Gh. 
Gheorghiu-Dej) 9,05 p. Cal • Gh. 
Cîrlan 9,30 p. Sol: Gh. Cîrlan 
9,40 p. Categoria a lll-a : Șc. 
sp. nr. 2 Buc. 270,90 p; C.F.R. 
Timișoara 270,70 p ; Șc. sp. Re
șița 266,15 p. Individual com
pus t Valeriu Răspop (Șc. sp. Si- 
biu)55,5 p. Bară: N. Borceanu 
(Șc. sp. Reșița) 9,40 p. Paralele : 
M. Ciurdar (C.F.R. Timișoara) 
9,40 p. Inele : D. Corlan (Șc. sp. 
Reșița) 9,80 p. Sărituri : N. Mi
hai (C.S.S. Buc.) 9,30 p. Cal : 
V. Răspop 9,55 p. Sol: Cr. Leam- 
pă (Șc. sp. 2 Buc.) 9,30 p.

T. SIRIOPOL
corespondent principal

frumoasă, menită să impulsio
neze și mai mult activitatea 
sportivă de masă și de per
formanță în asociațiile și clu
burile din țara noastră, la ni
velul pasiunii, al dragostei ti
neretului pentru sport, dar și 
al cerințelor mereu crescînde.

Cu experiența acumulată 
anul trecut, cu priceperea și 
capacitatea de muncă de care

INFORMAȚII TURISTICE
Agenția O.N.T. București oferă bucureșfenilor 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 și masă în condiții 
convenabile.

țn 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.

Duminică la prinz se va În
cheia principala competiție au
tomobilistică internă a anului : 
campionatul național de raliuri. 
Ultimul act al acestei întreceri 
îl formează Raliul României, a- 
flat la a patra ediție, în progra
mul căruia figurează un traseu 
de peste 1600 km, mai multe 
probe speciale de coastă și un 
circuit de viteză. Startul (vineri, 
orele 17.01) și sosirea (simbătă, 
Incepind cu orele 20) vor avea 
loc Ia Pitești unde se a Că. după 
cum se știe. Uzina de autoturis
me care patronează competi
ția.

Piteștenii așteaptă cu nerăb
dare apropierea acestui impor
tant eveniment sportiv. Ei au 
făcut intense pregătiri organi
zatorice (circuitul de viteză, 
programat duminică intre orele 
10—14, va fi găzduit tot de ora
șul lor), punindu-și mari spe
ranțe in cele trei echipaje „Da
cia" care le reprezintă culorile 
în campionat, dar mai ales In 
cuplul Ilioaea—Man, pretendent 
la ciștigarea titlului național. 
Tinărul inginer Mircea Ilioaea 
(31 ani, șef al biroului tehnolo
gic din uzina de autoturisme) 
și coechipierul său, mecanicul 
Gelu P. Man, conduc, în cla
samentul general al campiona
tului și o victorie a lor în Ra
liul României ar încununa feri
cit o evoluție foarte bună, evi
dențiată pe parcursul tuturor 
celor patru etape desfășurate 
pină acum,

I-am întilnit pe cei doi auto- 
mobiliști sportivi zilele acestea, 
cînd făceau ultimele prepara
tive în vederea Raliului Româ
niei și cînd uzina în care lu
crează sărbătorea un eveniment 
plin de semnificații: constru
irea celui de-al 8 000-lea auto
turism românesc. Pentru satis
facerea curiozității cititorilor în
drăgostiți de sportul cu motor, 
am cerut cîteva explicații cu 
privire la cele trei mașini „Da
cia" participante la competi
țiile din acest an.

Concurenții le-au adus li
nele mici modificări, permise de 
anexa J a Codului sportiv in
ternațional, așa incit perfor
manțele au crescut simțitor. Ast
fel, automobilul condus de Mir
cea Ilioaea poate obține o vi
teză de vîrf de 165 km/h (14 sec 
In loc de 23 sec pentru proba de 

au dat dovadă aproape toți 
activiștii sportivi din cuprin
sul județelor țării, cu elanul 
însuflețitor al tineretului nos
tru, nu încape nici o îndoială 
că și de data aceasta întrece
rea lansată de către consiliul 
județean Brașov pentru edu
cație fizică și sport, ca și de 
clubul Dinamo, va coincide 
cu o reușită deplină. Succes ! 

demaraj de la 0—100 km/h), 
ceea ce este remarcabil.

De fapt cuvintul „modificări" 
este puțin cam pretențios. Mai 
corect ar fi să spunem că piloții 
piteșteni au făcut o fo.arte a- » 

ÎNAINTEA RALIULUI ROMÂNIEI

tentă reglare a motoarelor, ope
rand totodată clasica lustruire 
• conductelor de admisie și eva
cuare, precum și mărirea ra
portului de compresie. Aceste 
operațiuni au condus Ia obține-

FINALA CAMPIONATULUI 
ȘCOLILOR PROFESIONALE

HANDBAL
DISPUTA STRINSA

SIBIU, 24 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Sibiul găz
duiește finalele campionatului 
de handbal al școlilor profe
sionale. In urma întrecerilor 
preliminare, au fost cunoscute 
echipele care în zilele de 
miercuri și joi își vor dis
puta primele ’locuri în clasa
ment : Școala profesională 
Tractorul Brașov, Grupul șco
lar construcții Cluj, Grupul 
școlar M.I.A. Sibiu, Școala pro
fesională metalo-tehnica Tg. 
Mureș. întrecerea feminină s-a 
desfășurat într-un cadru mai 
redus — 8 echipe — din rîndul 
cărora s-au detașat pînă acum 
formația bucureșteană a Șco
lii profesionale de pe lîngă 
Fabrica de confecții și cea a 
Școlii tehnice agricole Huși.

Cîteva din rezultatele înre
gistrate pînă acum: băieți: 
Școala profesională Tractorul 
Brașov—Grupul școlar chimie 
orașul Victoria 15—5 ; Griipul 
școlar minier Petroșani—Școa
la profesională Tractorul Bra
șov 14—17 ; Grupul școlar con
strucții Cluj—Grupul școlar 
auto Iași 20—11 ; Școala pro
fesională mecanici agricoli Bi- 
Ied—Grupul școlar construcții 
Cluj 26—30 ;. Școala profesio
nală metalo-tehnica Tg. Mu
reș—Școala profesională C.F.R. 
București 23—7. Fete : Școala 
tehnică agricolă Huși—Școala 
profesională construcții Tur
da 15—5 ; Grupul școlar con- 
strucții-montaj București— 
Grupul școlar UCECOM Bucu
rești 15—14 ; Școala profesio
nală Fabrica de confecții Bucu-' 
rești—Grupul școlar coopera
tist Bistrița 22—4.

Mariana BORZEA

FOTBAL
SE CUNOSC CAPII DE SERII

Cu meciurile desfășurate 
marți s-au încheiat întrece
rile din serii. In cel mai 
echilibrat dintre ele, echipa 
Șq. prof, agricole Nucet a 
pierdut cu 1—0 (0—0) în fața 

rea unor performanțe care apro
pie mașinile „Dacia" de perfor
manțele automobilului cu ten
dință sportivă Renault 8 S, pe 
care uzinele franceze II fabrică 
începînd de anul trecut.

Peste două zile echipa „Dacia" 
va evolua din nou In fața pu
blicului și a numeroșilor săi 
suporteri. Sarcina nu este u- 
șoară. Așa cum aminteam la 
început, Raliul României mâ- 

elevilor Grp. șc. siderurgic 
Hunedoara. Realizator — 
Constantin (min. 68).

Cu același scor — 1—0 
(1—0) — s-a încheiat și par
tida dintre Șc. prof. ch. Oc. 
Mureș și Șc. prof. M.I.A. Ro
man. A înscris Frășinaru (17).

Scorul reuniunii l-a reali
zat echipa Grp. șc. confecții 
Tg. Jiu: 9—0 (4—0) cu for
mația Centrului șc. coop. 
Oradea. Au marcat: Crăciun 
(4) și Zlătaru (5).

Alte rezultate ; Grp. șc. 
UCECOM Timișoara- — Șc. 
prof. cil. Pitești 2—2 (1—1), 
Grp. șc. petr. Moreni — Șc. 
prof. Nicovala Sighișoara 4—0 
(0—0), Șc. prof. C.F.R. Buc.— 
Grp. șc. prof I. Rangheț Buc. 
0—3 (0—1).

Timpul e prețios, soluția 

utilizării lui o poate da 

' numai un ceas precis
I.C.S. BIJUTERIA ANUNJA PUBLICUL CA A PRIMIT UN 

SORTIMENT VARIAT DE CEASURI Șl ARTICOLE DE PODOABA, 
care se găsesc în magazinele comerțului din localitatea dv.

In București, sortimente complete se găsesc la :

— Magazinul Universal VICTORIA — calea Victoriei nr. 17
— Magazinul EVA — bd. Magheru nr. 9
— Magazinul de ceasuri — bd. Magheru nr. 3—5
— Magazinul BIJUTERIA — calea Victoriei nr. 39
— Magazinul SORA — calea Griviței nr. 138

Vizitați cu încredere magazinele noastre.

soară peste 1600 km plus cinci 
probe de coastă (Mediaș, Obcina 
Feredeului, Măgura, Oituz, Pî- 
rîul Rece), unele din ele pro
gramate noaptea. Se va conduce 
fără întrerupere timp de 30 de 
ore, cu medii cuprinse între 
50—65 km/h. Avînd în vedere 
comportarea de pină acum, o 
victorie a piteștenilor este totuși 
pe deplin posibilă. Cei 6 piloți, 
in frunte cu „echipajul vedetă" 
Ilioaea — Man, așteaptă Cu opti
mism ora startului de vineri 
după-amiază, cînd coloana del 
mașini va porni la drum chiar 
din fața uzinei lor.

Dumitru LAZAR \

în urma meciurilor desfă-< 
șurate pînă acum s-au sta
bilit capii de serii care sînt 
în ordine: Șc. prof, siderur
gică Hunedoara, Grp. șc. petr. 
Moreni, Grp. șc, minier Baia 
Mare, Grp. șc. construcții- 
montaj Buc., Grp. șc. forest. 
Tg, Jiu, Șc. prof. ch. Ocna 
Mureș.

Șc. prof, construcții ch. Pi
tești a fost eliminată pentru 
folosirea ilegală a unui jucă
tor (Stănescu).

Miercuri se vor juca me
ciurile : Grp. șc. construcții- 
montaj Buc. — Grp. șc. forest. 
Tg. Jiu (ora 8,30) și Șc. prof, 
sid. Hunedoara — Grp. șc. 
petr. Moreni (ora 10,30). Me
ciurile au loc pe stadionul 
„23 August" II.

I
A



fir. 585 (6019) i, i ............ SpOllUj pag. s 3-a

f?Cupa Balcanică" pentru reprezentativele
de tineret

ROMANIA-BULGARIA 2-1 (1-0)
SIBIU, 24 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). Tricolorii 
au reaiizat o nouă victorie, 
la același scor ca în prima 
jaartidă, în fața unui adver
sar dificil, echipa Bulgarie*. 
Adversarii de astăzi nu au 
cedat nici un moment lupta, 
liniștind sau forțînd ritmul 
în funcție de desfășurarea jo
cului. Dar azi, echipa Româ
niei a arătat că știe să treacă 
cu bine peste momentele di
ficile și să încline balanța In 
favoarea ei.

» Din primele minute, ambele 
echipe au acționat rapid. Ju
cătorii români au construit 
.cîteva acțiuni, dar fundașii 
bulgari și portarul Filipov, 
în ultimă Instanță, au destră
mat încercările lor. In min. 5, 
apărătorii bulgari au acordat 
iouă lovituri de colț, care nu 
iu fost fructificate de trico- 
ori. Domide, Schwartz și 
(.upulescu se izbesc de un 
:id destul de puternic făcut 

He jucătorii bulgari.
t în min. 15, se produce pri- 
pia breșă în dispozitivul de
fensiv al echipei bulgare. Mij
locașul Broșovschi recuperea
ză un balon la certrul tere- 
Siului, fentează cîțiva adver- 
ari, apoi pasează, printre 
undașii bulgari Radeev și 
Ingelov, lui Domide. Arădea- 

ful intră in careu și de la 
4 m șutează sec, făcînd inu

til plonjonul lui Filipov > 
l—0 pentru România. în con
tinuare, jucătorii români au 
b perioadă de dominare, însă 
Lupulescu (min. 17) și Do
mide (min. 20) greșesc de pu
țin ținta. Apoi, înaintașii bul-

gări au construit cîteva ac
țiuni periculoase ia poarta 
apărată de Oprea. In min. 21, 
Dancev șutează puternic de 
ia 20 m și Oprea reține, iar 
în min. 22 portarul român 
degajează balonul din picioa
rele lui Cretkov. In minutul 
următor, Oprea se remarcă 
din nou. respingind un șut 
al lui Mihailov. Replica tri
colorilor nu s-a lăsat mult 
așteptată. In min. 29, Domide 
șutează de ia distanță, apoi 
în min. 30 Filipov scoate 
Ionul din picioarele lui 
mitrescu. In ultimele 10 
nute ale reprizei întîi, 
două apărări 
toate atacurile.

începutul părții a doua a 
meciului a fost identic cu cel 
al primei: se desfășoară 
atacuri la ambele porți, dar 
apărătorii rezolvă calm situa
țiile critice. In min. 54, însă, 
fundașii români ezită să-l a- 
tace pe Denev și acesta șu
tează puternic, trimițind ba
lonul în poarta lui Oprea, și 
aducând astfel ega’.area. Ju
cătorii români revin in atac 
și Dumitrescu produce panică 
în careul advers. în min. 59, 
extrema stingă a echipei Ro
mânie- a intrat în careu, a 
ajuns Ia 6 m și portarul Fili
pov a plonjat, trîntindu-I, 
totodată, pe Dumitrescu. Dar 
Dumitrescu, căzut, are o zvîc- 
nire și expediază balonul în 
plasă: 2—1 pentru România. 
Golul a schimbat fizionomia 
jocului. Jucătorii români com
bină mai frumos și au posi
bilitatea să-și mărească avan
tajul. In min. 77, Broșovschi

ba-
Du- 
mi- 
cele 

au destrămat

I
PompHiu VINTILA

a trimis mingea printre apă
rătorii adverși. Florescu i-a 
depășit, însă Filipov a Inter
venit hotărit, lămurind o si
tuație critică.

Și înaintașii bulgari Mihai
lov, Denev și Kirilov Iși 
creează situații favorabile, însă 
Oprea este la post.

A arbitrat foarte bine 
Predja (Albania), ajutat bine 
la linie de Latios (Grecia) și 
Bașar (Turcia).

Comisia de organizare a 
„Cupei Balcanice* a hotărit 
ca etapa de astăzi să se dis
pute la Sibiu, In cuplai De 
la ora 16,15, Turcia va intil- 
ni echipa Bulgariei, iar de la 
ora 18 ROMANIA va juca in 
compania ALBANIEI.

Emerich V os’

abia s-a încheiat se- 
cocnpetiuonai de pri- 

la Federația Ro- 
Fotbal se studia- 

3ată atenția, pro- 
e-prciect ale cocn- 
r interne și inter-

GRECIA - TURCIA 3-2 (0-1)
RM. VÎLCEA, 24 (prin tele

fon, de Ia trimisul nostru). 
Echipa turcâ a făcut ieri o 
yirimă repriză foarte bună, 
obligindu-și adversarul să j'e- 
ce rolul unui docil sparir.g- 
partener. Mai insister.ți, ma: 
siguri și mai laborioși in c tri
bulații, jucătorii „semilunt .* 
au galopat 45 de minute, s-b 
privirile fotbaliștilor greci, 
evident derutați. De altfeL de
ruta ce i cuprinsese pe aceștia 
avea să se transmită și pe 
banca rezervelor lor, unde 
antrenorul Dan Gheorghiadis 
a efectuat toate cele trei 
schimbări regulamentare in 
tr-un interval de numai 10 mi- 
îhute! Dacă grecii primesc 
primii aplauzele publicului în 
min.7, cînd Kudas și Kriti- 
^copoulos „croșetează- pină 
tn apropierea porții lui Sabri, 
’atunci tot ei sint cei care, in 
tnin. 11, primesc și... primul 
gol al reprizei: la o lovitură 
Jiberă de la 18 m, -zidul- d:: 
'fața porții iui Konstantin ri.s 
deviază balonul in goi: 0-1 I 
De acum încolo poarta Gre
ciei va fi permanent sub pre-

alune, dar Eder și colegii să 
de atac îi _dar.s-?ază* prea 
mnlt pe fundașii greet Pe 
fotbaliștii turci i; va costa 
Insă. s ump această Joacă fn 
repriza a doua. ciad eterii ka 
Gheorghiadis vor fuz» de 
parcă in prunele 45 de mistrie 
nu ei evoluaseră pe teren.

In min. 65. Kritiknpoufc* 
primește mingea de ia Kudas 
se lansează intr-un slalom. gen 
Killy, și înscrie pe lingă por
tarul Gur.gor (înlocuitorul lui 
Sabri, accidentat): 
cinci minute înainte 
Kudas reia in gol o 
de pe stingă a lui 
2-1 pentru Grecia. Bthipa Tur
ciei, istovită fizic, dar mai 
ales psihic, cade total șl K jvas 
(min. 89) mai trimite un balon 
in poarta lui Gungor s 
pentru Grecia !

Mehmet reușește, t< 
să reducă din diferență 
numai citeva secunde înainte 
ca arbitrul 
(îngăduitor 
comise in 
•firșittiL

î-1. Cu 
de final, 
centrare 
Liapis :

FOTBALIȘTII ÂU PLECAT l\ hCAAIA
De simbătă. au :- marii 

surprize a ultim-:-: etape a 
campionatului diviziei A. e - 
ția 1968—1969. argeșenii, se 
află îrttr-o mult așteptată 
vacanță. Barbu, Ariciți, Pre- 
purgel, Radu. Dobrin și Ion 
Vasile se află Ia mare, unde 
urmează tratamente cu nă
mol, iar Roșu, Jercan șț viad 
se odihnesc în sa de
munte. In afară de Nuțu ș:

LOTO-PRONOSPORT
CONCURSUL EXCEPTIONAL 
PRONOEXPRES — 29 IUNIE 

1969
Administrația de stat LOTO- 

PRONOSPORT a atribuit pină 
la 8 iunie 1969. 450 autoturisme 
de diferite mărci și capacități 
Ia sistemele de joc.

La 29 iunie a.c. se organizea
ză Un nou concurs excepțional 
Fronoexpies la care aveți pri
lejul să 
„DACIA 
403“ cu 4 faruri și radio, „SKO- 
DA 1000 ------------------

obțineți autoturisme
1100“, „MOSKVICI

M.B,‘ și „TRABANT 
601" in număr NELIMITAT; 
autoturisme prin tragere 
sorți șl numeroase premii 
bani.

Pentru a putea participa 
toate cele 10 extrageri este bine 
sâ vă procurați bilete seria N 
de 30 lei.

Ultima zi de vlnzare a bile
telor este simbătă 28 iunie 1969.

REZULTATELE TRAGERII 
EXCEPȚIONALE

ATRIBUIRE DE 
MENTE DIN 24

FAZA I (bilete 
șl M de 15 lei).

Extragerea 1: 62 88 69 61 58 
16 9 77 21 60 11

Extragerea a Il-a : 50 39
67 68 55 80 70 89 74 42 23 

Extragerea a III-a : 21
41 50 40 53 22 1 37 42 4 47 

FAZA a Ii-a (bilete N de 25 
lei și G de 10 lei).

Extragerea a IV-a 41 43
29 31 77 74 73 62 6 32 71 57

Extragerea a V-a : 3 73 36 
27 66 87 51 83 82 19 70 63

Fond de premii: 2.565.081 lei

10 
la 
in
la

LOTO CU 
APARTA- 
IUNIE 1969
N de 25 lei

54

60
76

FOARTE BOGATA

într-un vii- 
următoarele

diviziei A,

naționale din toamna vii
toare.

Iată, prezentate sub formă 
de proiecte-program, ce ur
inează să fie ratificate de 
Biroul federal 
tor apropiat, 
competiții:

Campionatul
urmează să se dispute la 
datele : etapa 1—17 august; 
etapa 
etapa 
etapa 
brie; 
tembrie ; etapa a Vl-a—31 
septembrie ; etapa a VII-a— 
28 septembrie; etapa a 
VIII-a—simbătă 18 octom- 
brie; etapa a IX-a—26 oc
tombrie ; etapa a X-a—2 
noiembrie; etapa a Xl-a— 
miercuri 5 noiembrie ; eta
pa a XII-a— miercuri 19 
noiembrie; etapa a XIIT-a 
—23 noiembrie; etapa a 
XlV-a—30 noiembrie ; eta
pa a XV-a—7 decembrie.

a II-a—24 
a III-a—31 
a IV-a—7 

etapa a V-a

august; 
august; 
septem- 
14 sep-

12 octombrie t ROMA
NIA—PORTUGALIA (pre
liminariile campionatului 
mondial);

16 noiembrie: ROMA
NIA—GRECIA (prelimina
riile campionatului mon
dial) ;
DATE FIXE U.E.F.A.:

MECIURI INTERNATIO 
NALE OFICIALE :

)

(Cupele europene pentru e- 
chipele de club): 

Faza 1: 17 septembrie 
(tur)—1 octombrie (retur) 

Faza a II-a: 12 noiem
brie (tur)—26 noiembrie 
(retur)
MECIURI AMICALE IN
TERNAȚIONALE :

22 octombrie : Polonia— 
România (va fi aliniată o 
selecționată divizionară);

24 septembrie: Româ
nia—R.F. a Germaniei (ti
neret)

^Fobbed

Angelo Niculescu 
Desene de AL. CLENCIU

JOCURI DE VERIFICARE 
A LOTULUI REPREZEN
TATIV :

3 septembrie i București 
— se duc tratative cu o e- 
chipă de club italiană ;

24 septembrie: sînt în 
curs tratative eu o forma
ție de club din Iugoslavia 
sau Italia ;

29 octombrie : se duo tra
tative cu o echipă de club 
din Turcia ('probabil Fener
bahce)

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 25 DIN 22 

IUNIE 1969
Categoria I : (12 rezultate)

I variantă a 51.733 lei
Categoria a U-a : (11 rezul

tate) 1 variantă a 51.782 Iei
Categoria a III-a : (10 rezul

tate) 37.5 variante a 2.259 lei.
Deoarece fondul categoriei a 

II-a era mai mare decît fondul 
categoriei I. conform art. 41, 
fondurile s-au, unificat impăr- 
țindu-se in mod egal celor două 
variante eiștigătoarț.

Premiul de categoria I a fost 
obținut de participantul Be
cherii Vasile din București, iar 
premiul de categoria a II-a a 
fost obținut de participantul 
Constantin Nicolae din Bucu
rești.

PROGRESUL 
ÎN SUEDIA

Aflată în 
dia (pentru 
contract mai 
bucureșteană 
tîlnit echipa 
care a întrecut-o «u scorul de 
2—1.

turneu în Sue- 
a respecta un 
vechi), formația 
Progresul a în- 
Motala Aif. pe

Divizia B punctează, dar
• Mai multă

spus cuvintul
cu media de

I.M.U. Medgidia

preocupare pentru calitate • Experienfa fi-a 
9 In deplasare nu se poate ? • Ce facem
vir stă ? • Mulfi chemafi. de ales

o

De

puf ini
tabMtp. Eterexci Obor — ■. m- 

s-rmet — ts — tntr--n 
earapaocas T La Încheiere. edSte. 
aceste îOTcațfi au părăsit «m- 
na 3. retrvțratKnd tn C.

Ca_-.a-.ea torhalulrl pracCeat de 
Siv-certele B a fost mult d.m:- 
- ri-.ă ; - : . . = - -a . -
kw. ca s! de lipsa de răspundere 
a cror c—Sun »: asociații. In 
ceasră ed-ue. Coazs.i centrai* de 
ccxapeut- U <fcseip..r.l a federa- 
pd a avut ăln păraaa.------- -- ------

Comiți 1 «ar-cVonat 
Metalul “ 
dreptul 
teren*] 
comisia 
tel ale_______
7ă de fotbaliști pe cite una pin* 
la rece etape, insumind un total 
de llî etape(!!!). Este o cifră des
tui de mare, ceea ce scoate în 
evidență s.aba muncă de educație 
desfășurată de antrenori, asociații 
$■ cluburi. Probabil că se consi
deră că această latură a munci! 
nu face parte din procesul de in
struire si — in consecință — ea 
poate C tratată cu superficialitate. 
Jiu puține au fost cazurile cînd 
antrenorii și unii conducători ai 
echipelor s-au transformat In a- 
părători ai jucătorilor, folosind di
ferite mijloace pentru acoperirea 
abaterilor.

Cu toate că ne vom repeta, stn- 
tem nevoiți și de data aceasta, a 
reaminti un factor ce a contribuit 
ia nivelul scăzut a! meciurilor : 
condițiile necorespunzătoare pen
tru pre râurea jucătorilor, suit 
multe echipe care nu dispun de 
tere-.jri de fotbal pe care să se 
antreneze și pe care să organizeze 
part.deie oficiale. Jucătorii de Ia 
Portul Constanța. Electroputere 
Craiova. Ohmpia Oradea și Medi
cina Cluj s-au pregătit pe unde au 
găsit și meciurile oficiale le-au 

pe terenurile ce le-au fost

o «ctivnatA

de t or! pe 
ndic!ndu-l 
partide pe

Hunedoara, 
de a organiza . 
propriu. în același timp, 
a anakzat o serie de aba- 
jucătonlor șl a sancționa?

pase î» dispoziție de elte echipe.
Și ja această ediție, o problemă 

spinoasă a constituit-o numărul 
ș: pregătirea antrenorilor. Unii 
dintre ei au o slabă calificare, lu
crează empiric, nu sînt exigențl, 
sînt preocupați — în general — 
doar cum să obțină cele două 
puncte.

Au fost Insă șl cazuri cînd for
mația era alcătuită de .specialiști* 
din instituția sau uzina pe care 
o reprezintă echipa și la primul 
eșec al formației, antrenorului 
respectiv i s-a reziliat contractul. 
Un caz tipic l-a oferit Oțelul Ga
lați. care, după o înfrîngere. a re
nunțat Ia serviciile antrenorului 
Drăghiescu. Acesta a plecat în ce
lălalt capăt al țării, la Timișoara; 
și a preluat conducerea tehnică 
a Politehnicii. După cîteva luni de 
muncă Intensă, roadele activității 
sale au început să apară. Timișo
renii practică un fotbal frumos și 
speranțele revenirii în „A“ au re
născut.

In aceste zile, jucătorii șl antre
norii sint într-o meritată vacanță; 
dar de scurtă durată. Pină la da
rea startului in noua ediție a cam
pionatului diviziei B. perioada de 
pregătire va cuprinde doar cîteva 
săptăminl. E necesar, de aceea, 
ca antrenamentele jucătorilor să 
se desfășoare în condiții cit mai 
apropiate de joc. In acest fel. se 
vor produce acumulări calitative 
și formațiile din B vor practica 
un fotbal care să satisfacă exi
gențele tot mal mari ale specta
torilor.

V. POMPILIU

1-0 (1-0)
Contlnuîndu-și turneul In 

țara noastră, echipa olandeză 
de fotbal G.V.A.V. din Grdnin- 
gen a evoluat ieri la Medgidia, 
în compania formației din lo
calitate, cere la capătul unul 
joc viu disputat, a obținut vic
toria cu I—0 (1—0). Unicnl 
gol al partidei a fost înscris 
de Vllsan (min. 12).

RADU AVRAM coresp.

CONFERINȚA ARBITRILOR
A

DIN LOTUL REPUBLICAN
Astăzi, după-amiază, în 

sala Dinamo, cu începere de 
la orele 18,00, va avea los o 
conferință a arbitrilor repu
blicani. în cadrul căreia se 
va da citire dării de seamă 
referitoare la activitatea în se
zonul 1968—1969 a corpului 
de .cavaleri ai fluierului".

a.c. se îniplinesc 30 de 
organizarea primei la-

Dwnitrj VIȘAN

bulgar M. CrJtr. 
față de durhâțBe 
teren) U fluiere

TINERELE ECHIPAJE ROMANEȘTI
LA REGATA BLEDS-AU AFIRMAT

Dupâ 30 (Ic ani!
In iulie 

ani de la 
bere de juniori care a funcționat 
la Brașov și care a cuprins, prin
tre alții, pe Filoti, Costică Mari- , 
nescu, Valentin SlănescUj Șlclor 
van, Torjoc, Mladln, Ilie Savu( 
Zllaghi, regretatul Tudor Paras- 
chiva. Din Inițiativa unui comitet 
alcătuit din foști participant!, si 
cu sprijinul F. R. Fotbal, eveni
mentul va fi sărbătorit la Brașov 
fn ziua de 27 Iulie.

pruUj&v 2*î 
ma d:\iz-e a tării, 
brașoveni, au luat ți 
mul litoralului, ur.-de. Ia ora 
aceasta pot fi intilniti Feaca- 
ru, Gane, Gyorfi, Balint, A da
rn ache și Necala. aEați 
.raonoame- familiale sau 
chip de._ soliști, în fun 
de starea tivită a fiecăruia. 
Revenirea Ia Brașov este 
fixată pentru ziua de 3 iu
lie, cînd Steagul roșu va face 
primul antrenacnent in vede
rea campionatului divizionar A - -

In pri 
s'.egari 
ei dru- PERFORMANȚE 

EXCELENTE !

ediția 1963—1970.
C. GRUIA

coresp. principal

Sentința 
in procesul 

fotbalistului Iancu
Judecînd în primă instanță 

cazul fotbalistului Constantin 
Iancu, trimis în judecată 
pentru tentativă de viol, Ju
decătoria municipiului Bra
șov, in baza artieolului 197 
—- aliniatul 1, 20 și 204 — 
din codul penal, l-a condam
nat pe inculpat la 1 an și 
6 luni închisoare.

Hotărîrea este supusă re
cursului.

Faza din meciul Metalul București — Steagul roșu, disputat in 
retur pe terenul din șos. Pantelimon.

Foto : M. FELIX
antrenorul V. Blujdea. »-a ridicat 
peste nivelul de anul trecut. A 
fost un campionat mai echilibrat. 
Cind afirm acestea. îmi amintesc 
că la jumătatea returufui existau 
6—7 echipe din seria I care con
curau U locul I. In cealaltă serie, 
maturitatea și bogata experiență 
competițională și-au spus euvin- 
lul. încă din toamnă, C.F.B. Cluj 
a luat un avans hotâritor..

Intr-adevăr, in acest an. a exis
tat mai multă preocupare pentru 
calitatea jocului. Acest fapt a re
ieșit în evidență, în primul rind, 
la Steagul roșu Brașov, C.F.R. 
Cluj, Politehnica Galați. Portul 
Constanța, Politehnica Timișoara 
(mai ales în partea a doua a retu
rului), Flacăra Moreni, C.S.M. Si
biu. C.F.R. Arad. Antrenorii 
acestor echipe au lucrat intens 
pentru cristalizarea unui joc teh
nic și, astfel, satisfac în bună 
măsură exigențele suporterilor, ale 
publicului din multe orașe.

La multe echipe s-a observat 
că atunci cînd evoluează în fața 
propriilor suporteri, practică un 
joc ofensiv, domină autoritar și

plafonați, avînd o pregătire teh
nică și fizică necorespunzătoare. 
De aceea, media de vîrstă a unor 
formații este incă destul de ridi
cată, fapt ce duce la practicarea 
unui joc lent, fiindcă mulți jucă
tori virstnici nu pot face față rit
mului fotbalului actual, care cere 
o pregătire fizică deosebită. Pu
tem spune că media de vîrstă în 
divizia B este destul de ridicată : 
24.8 ani, ceea ce indică o preocu
pare insuficientă pentru oromo- 
varea elementelor tinere, cu pers
pective de a deveni fotbaliști valo
roși.

în regulamentul de desfășurare 
a campionatulur a existat un pa
ragraf în care se prevedea obli
gativitatea ca fiecare echipă să 
treacă un junior pe foaia de arbi
traj. Majoritatea echipelor însă, 
n-au introdus juniorul pe teren.

La unele echipe a existat o per
manentă instabilitate în alcătui
rea formațiilor și, astfel, s-a ajuns 
la situația ca să fie rulat un mare 
număr de jucători. Ce roade au 
putut culege antrenorii echipelor 
Medicina Cluj — cu 29 de jucători

• Concursul atletic de 
Riga a fost marcat de o per
formanță excelentă : Anatoli 
Ctuliakov a obținut la arun
carea ciocanului rezultatul de 
73,72 m — a doua perfor
manță mondială a tuturor 
timpurilor. Recordul mondial 
stabilit recent de Romuald 
Klim este de 74,52 m.

• în cadrul unui concurs 
atletic desfășurat la Louvain 
(Belgia), olandeza Maria Com
mers a realizat in proba de 
1500 m timpul de 4:15,7, la 
o zecime de secundă de re
cordul mondial care-i apar
ține.

In prezența a 10 000 de 
spectatori, 340 de tineri 
vîslași și rameri din Austria, 
Cehoslovacia. R. F. a Germa
niei, Italia, Iugoslavia, Polo
nia și România și-au măsu 
rat forțele în cadrul tradi- 

,Regate Bled" diij 
noastră a

fost reprezentată la această 
importantă competiție de a 
treia sa garnitură, aceea a

ționalei 
Iugoslavia. Țara

CICLISM PE ALTE MERIDIANE
CAMPIONATUL DE FOND 

AL BELGIEI, disputat la 
Mettet, a fost ciștigat de Ro
ger de Vlaeminck, cronome
trat pe 258,600 km în 
00:05. Pe locul do;, la 
Walter Godefroot.

5 h
13 s,

■ffttai p jiftwftftcii țe gift
FINALA CUPEI SUEDIEI
Cupa suediei a revenit echipei 

IFK Norrkiiping, care a învins în 
finală cu 1—0 (1—0) pe AIK
Stockholm.

NOUTĂȚI britanice
Incepînd cu sezonul viitor, în 

meciurile campionatului britanic 
de fotbal (partide interțări) va 
putea fi înlocuit un singur ju
cător. Pină acum, era admisă în
locuirea a doi jucători — porta
rul și un jucător de cîmp.

Deiegații federațiilor din Anglia, 
Scoția, Irlanda de Nord și Țara 
Galilor au hotărit ca din motive 
financiare să nu mai accepte 
transmisia (în direct), la televi
ziune a intîlnirilor din campiona
tul britanic.

Ț.S.K.A. — CAMPIOANA
în penultima etapă a campiona

tului bulgar, echipa Ț.S.K.A. — 
care din etapa precedentă este și 
campion virtual — a pierdut la 
Plevna în fața formației locale 
Spartak, cu 1—0, punct marcat incă 
în primul minut. Pe teren pro
priu, Levski — Sparttk a fost În
trecută de Lokomotiv Plovdiv cu

2—1. Alte rezultate : Cernomoreț
— J.S.K. Slavia 2—2 ; Botev — 
Beroe 2—0 ; Marek — Krakra 
2—1 ; Cerno More — Dunav 1—0 ; 
Akademik — Dobrudja 0—0. Clasa
ment : Ț.S.K.A. 45 p, Levski- 
Spartak 39 p. Lokomotiv 37 p, 
Cerno More 36 p, J.S.K. Slavia 
35 p, Trakia 28 p etc.

DINAMO KIEV
ȘI SPARTAK MOSCOVA 

ÎN FRUNTE
în cele două grupe ale campio

natului 
Kiev și 
kova.

conduc echipele Dinamo 
respectiv Spartak Mos-

FRUNTAȘELE
ÎNVINGĂTOARE la scor

In campionatul maghiar : M.T.K. 
— Ujpesti Dozsa 0—6 ; Ferencva- 
ros — Csepel 4—1 ; 
Eger 2—0 ; Diosgydr 
1—3 ; “ ’
4—2 ;
Salgotarjan .
Pecs — Szombathely 3—1. In cla
sament conduce Ferenc va ros cu 
22 puncte, urmată de Ujpesti 
Dozsa cu 21 puncte șl Hunvcd tot 
cu U puncta,

Csepel 4- Vasas — 
_ • Honved

Tatabanya — Dunaujvaros 
Raba E.T.O. — Komlo 2—2 ;

Egyetertes 2—0 ;

STEAUA ROȘIE 
SAU DINAMO ?

In etapa a 32-a a campionatu
lui Iugoslaviei, lidera clasamen
tului, echipa Steaua Roșie, a ter
minat la egalitate (1—1) cu Ze- 
lezniciar. Alte rezultate : Vojvo- 
dina — Bor 1—4 ; Dinamo — Ma- 
ribor 3—0 ; Sarajevo — Partizan 
0—0 ; Olimpia — O.F.K. Beograd 
2—0 : Cellk — Velez 6—0 : Vardar 
— Rijeka 4—0. Cu două etape 
înainte de sfirșitul campionatului, 
conduce Steaua Roșie cu 45 p : 
2. Dinamo 43 p ; 3. Partizan 33 
p ; 4. VojvodiĂa 37 p.

LEGIA — CAMPIOANA
Campionatul polonez s-a în

cheiat cu victoria echipei Legia 
Varșovia, care a totalizat 39 de 
p. Pe locul doi s-a clasat GorniK 
Zabrze cu 37 puncte.

L1LLE S-A RETRAS 
DIN CAMPIONAT

Echipa I.ille, de 5 o’rl câștigătoare 
a Cupei Franței, actualmente in 
divizia secundă, renunță să nial 
activeze în campionatul profesio
nist din cauza dllicultăților finan
ciara.

NOUL CAMPION 
FONIȚ AL OLANDEI 
J. Frijters, care și-a făcut cu 
acest prilej debutul la pro
fesionism.

DE 
este

sosit cu grosul plutonului la 
3:20,0.

A ÎNCEPUT TURUL CI
CLIST AL TURCIEI. Prima 
etapă — circuitul Ankarei — 
a revenit lui Boris Șanikov 
(U.R.S.S.), cronometrat pe 50 
km în 1 h 19:10,0 ; 2. Mus
tafa Cenghiz (Turcia) — 1 h 
19:40.

„speranțelor". Sportivii ro
mâni s-au comportat exce
lent, cîștigînd tret probe 
cele 7 ale concursului și 
tuîndu^se în altă eursă 
locul secund. Cîteva din 
zultatele reuniunii: skif2+l:
1. România (I*. Cauni, Ad. 
Agh + Ovidiu) 7:41,2. 2. Ce
hoslovacia 7:44,7, 3. Iugosla
via 7:53,8 ; simplu : 1. 
glie Fritz (România)
2. Reder (Iugoslavia)
3. Cecl (Cehoslovaca) 
dublu : 1. România (Gh. Fritz, 
Gh. Sandu) 7:27,6, 2. Iugo
slavia 7:29,4, 3. Austria 7:38,1 ;
4 f.c.: 1. Cehoslovacia 6:48,0, 
2. România (I. Husarenco, H. 
Tirziu, ,M. Iancu, I. Staicu) 
6:51,4, 3. Iugoslavia 
Alți cîștigători : 8-F1 
slavia 6:26,6; 2 f.c. 
7:11,9 ; 4*1 : Austria 6:37,4.

din 
si- 
pe 

re-

Gheor-
7:29,2, 
7:29,9, 

7:49,3 ;

6:53,2. 
Iugo- 
Ital ia

LA NUMAI 24 DE ORE 
după ce a terminat învingă
tor în Turul Elveției, Vittorio 
Adorni a devenit și campion 
de fond al Italiei, cîștigînd 
Turul regiunii Calabria (ul
tima probă a campionatului). 
Adorni a parcurs 252 km în 
6 h 37:50. Principalul său 
adversar, Felice Gimondi, a

Concursul atletic
de la Bergamo
BERGAMO) 24 (Agerpres). — în 

concursul internațional de atle
tism de la Bergamo (Italia) s-au 
înregistrat 'următoarele rezultate 
mai importante : 1 500 rn bărbați: 
Franco Arese (Italia) 3:39,9 t— nou 
record italian ; 1 500 m femei : 
Paola Pigni (Itaiia) 4:17.2: prăji
nă : Renato Dionisi (Italia) 5,27 na; 
5 (M10 m : Giuseppe- Cindolo (ita
lia) 14:23.3; 400 m plat bărbați: 
Van de W.jingaeiden (Belgia) 47,1; 
100 tn garduri foniei : Kania Bus* 
zena (Polonia) 14,4.

TELEX- TELEX- TELEX- TELEX
FRAZIER,

MEREU ÎNVINGĂTOR
NEW YORK, 24. - Joe Fra

zier, campion mondial de box 
la categoria grea (recunoscut în 
6 state ale S.U.A.), și-a păstrat 
titlul, invingind prin k.o. teh
nic. în repriza a 7-a, pe șalan- 
gerul său, Jerry Quarry.

Fost campion olimpic la To
kio, Joe Frazier. în vîrstă de 
25 de ani. a ciștigat toate cele 
24 de meciuri susținute ca pro
fesionist, iar acum a obținut a 
21-a victorie înainte de limită.

WILLY DAUME REALES
MUNCHEN, 24. — Willy

Daume. a fost reales in funcția 
de președinte al Comitetului 
olimpic al R.F. a Germaniei. 
W. Daume este și președinte al 
Comitetului de organizare a 
viitoarelor Jocuri Olimpice de 
vară de la Munchen.

DUBLC SUCCES KENIAN
VARȘOVIA, 24. - In con

cursul internațional de atletism

de la Walbrzych (Polonia)) 
sportivul kenian Oris Asati a 
ciștigat două probe : 100 m plat 
în 10.2 și 400 m plat cu timpul 
de 45.6.

„C.C.E.“
LA HOCHEI PE GHEAȚA

VIENA. 24. — La ediția vi
itoare a „Cupei campionilor eu
ropeni" la hochei pe gheață, vor 
participa 17 echipe. Finala edi
ției 1968 1969 va avea loc la 10 
și 12 septembrie, la Klagenfurt 
(Austria), între formațiile ȚSKA 
Moscova și A.C. Klagenfurt.

FELE IN ITALIA ?
Potrivit ziarelor sportive ita

liene. fotbalistul brazilian Pele 
ar fi renunțat la proiectul de a 
se transfera la un club mexican. 
Tn schimb. ..Perlă neagră” a clu
bului Santos va juca (după cam
pionatul mondial), in mod a- 
proape sigur, la un club italian, 
probabil A C. Milan sau Inter
naționale.



abandonat
secund, iar Franfa

Tudor (II) fi C. Gri-

IN TURUL ROMÂNIEI
ETAPA

Moment de studiu intre fruntașii plutonului, înaintea unei 
noi tentative de evadare

© Puternica ascensiune a românilor in clasamentul general: V.
rore (III) • Din cauza unei pene, Hezard a pierdut locul

conducerea la echipe • W Ziegler, bolnav, a
O etapă care a început calm, 

atît de calm îneît pentru o cli
pă ne-a fost teamă că Turul 
a obosit, s-a încheiat în trom
bă, cu evadări spectaculoase 
și regrupări de ultim moment, 
cu un șir de plutoane care dă
dea cursei un aspect de contra
timp pe ebhipe. S-au produs 
perturbări în clasamente, răs
turnări care îi afectează în pri
mul rînd pe francezi. Avind 
ghinionul ca Hezard să spargă 
într-un moment în care vînă- 
toarea era în toi, ei au pierdut 
pivotul formației. Detronați la 
echipe, ei suferă și prin căde
rea lui Hezard în clasamentul. 
general individual.

în schimb, cei care au trium
fat realmente au fost românii. 
Vasile Tudor — învingător pen
tru a doua oară consecutiv — 
tot 
de 
ze 
un . 
și fără ajutorul juriului inter
național — în cazul în care 
n-ar fi fost jenat — ar fi cîș- 
tigat etapa de la Oradea. Este 
o confirmare reconfortantă, un 
indiciu că românii n-au pier-

într-un sprint final, alături 
lider, a reușit să demonstre- 
tuturor și lui însuși că este 
sprinter remarcabil, că ieri

duce spre Salonta, măturată de 
vînturi, fără adăpostul pomilor 
și fără sinuozități, nu invită pe 
alergători la acțiuni energice. 
Se merge în pluton, monoton, 
cu rare izbucniri, atit cit să nu 
credeți că ei, eroii etapei de 
ieri, și-au uitat misiunea de 
animatori. Primul lucru pe care 
ni-1 putem nota pe carnete este 
sprintul din Salonta (km. 34). 
Pe piatra cubică dinaintea liniei 
de sprint, D. Nemțeanu — a- 
nonim in cursă in ultimile zile
— se repede și devansează plu
tonul, cu mai puțin de 100 m. 
Veleitățile sale nu merg mai 
departe de cîștigarea sprintu
lui. După ce arbitrul îl înre
gistrează, și-i notează și pe 
C. Ciocan și pe Patzig, care ii 
tatonează, se uită alene la plu
ton și așteaptă să fie reprimit. 
Vîntul de față contribuie și el 
la scăderea ritmului. Băieții con
tinuă o vreme să meargă in 
grup compact, să ruleze fără 
poftă. Toată această perioadă 
de acalmie generală se încheie 
la km. 73, cind un grup de 11 
alergători (N. Ciumeti, Viard, 
Ardeleanu, Cernea, Andresen

— excelent acest băiat —, Gri-

der II. Nu-1 căutați degeaba 
pe listele de start. El face Tu
rul României în afară de con
curs, Numai pentru a se antre
na și a-i dovedi antrenorului 
său. Martie Ștefânescu. câ la 
anul va fi capabil să abordeze 
„marea buclă*.

Incheietoral
Emil Rusu. El 
biL ca și cum 
umeri tricoul primei echipe na
ționale. Sâ fi obosit acest spor
tiv tinăr ? Sau caracterul său 
labil ii joacă lui ți echipei o 
festă ? Dacă așa stau lucrurile, 
ar trebui să fie ultima. în 
fruntea grupului care-i vînează 
pe evadați muncesc cu sirg 
Tudor, Ciocan. Moiceanu. So
fronie. St Suciu și rutierii 
francezi. Dar. cu vreo 35 km 
înainte de Timișoara. atunci 
cind Hezard sparge, colegii săi 
incep să încurce lucrurile la 
trenă, pentru a-i proteja reve
nirea. Ceea ce nu se intimplă. 
Din nenumărate sprinturi — 
susținute de cei ce doresc cu 
ardoare joncțiunea cu fugarii 
— se selecționează in față un 
grup de 14 alergători. Se de
clanșează o dispută de mari 
proporții. Cei din față presimt 
furtuna și accelerează. Se pare 
însă că vigoarea urmăritorilor 
nu poate fi contracarată ți dis
tanța se micșorează. Wanzlik 
și însoțitorii săi nu cedează, 
nici atunci cind Vasile Tudor 
et Comp, au ajuns la mai pu
țin de 200 m. Și, totuși, inevi
tabilul se produce. Joncțiunea 
are loc la km. 155. Exact 
km înainte de final.
Încep tatonările In alt 
Antrenorii trec in revistă 
men tele, calculează cu Înfrigu
rare cui li poate fi de folos 
bonificația de la sosire, cine 
țe cine poate depăși. Calcule 
ișl fac și alergătorii. Unitățile 
lor de măsură sînt Insă forțele 
care le-au mai rămas.

Sprint furtunos pe stadionul 
C.F.R. din Timișoara. In care 
majoritatea celor tineri au ie
șit pentru a da străzilor entu
ziasm. Vasile Tudor țișrtețte ți 
trece pe lingă Wanzlik ca o să-

plutonului este 
rulează impas:- 
n-ar purta pe

geată. Liderul nu schițează nici 
un gest. Ii esto imposibil 
sprmteze cu forța ploieștean: 
lui. Are coar resurse sâ lup 
cu Menard pentru a ciștigă ceie 
15 s de bonificație oferite lo
cului n, care ii vor folosi, fâr 
îndoială, pentru a-și păzi tri 
coul galben in viitoarea viitoa 
relor dispute. Vasile Tudor tre
ce linia de sprint in aplauzele 
spectatorilor. își ridică miinile 
pentru a-și manifesta — în sfîr
șit — imensa-i bucurie de a fi 
putut arăta tuturor că este ii 
formă bună, că n-a încetat nic 
o clipă să se gir.deascâ la ari 
de visata victorie românească.

Cursa intră intr-o nouă fază 
a desfășurării sale. Miine (n.:. 
astăzi) se dispută la Arad con
tratimpul individual. Este exa
menul valorii individuale, cel

MIERCURI,
vm-A. LA ARAD, contra
timp individual pe 25 km. Se 
va alerga 12 km pe șoseaua 
Arad
1 km în centrul orașuli 
mul start la ora 14,00. 
rile se dau din minut 
nut. Sosirea ultimului 
ti jurul orei 17,00.

JOI, ETAPA A IX-a, 
RAD — HUNEDOARA, 
km Start festif: centrul 
șului — ora 12^0. Start 
nic: borna km 537 — 
1230. Puncte de sprint: 
și Deva. Bufet: Ilteu. Cara
vana va trece prin: Păuliș 
(km 15; 
șin (km 
(km 91 
(km 12

Oradea și retur șl 
centrul orașului. Pri- 

Pleeă- 
in mi- 
ciclist

cu 19 
Acum 
sens. 

-taea.

ca jc

(Urmare din otl ii

■ '

Clipe de relaxare la începutul cursei. Dar pînă la Tim:șoa-a 
apele se vor tulbura

Amintiri in ospeție

A-
165 

ora- 
teh-
ora 
llia

) — ora 13,12, Săvîr- 
i 79) — ora 14,50, Ilteu 
0) — ora 15,05, Ilia 
3) — ora 15,55, Deva 

ikm 147) — ora 16,20. Sosirea 
1a Hunedoara, pe stadionul 
Metalul, în jurul orei 17,00.

RETROSPECTIVĂ

întruchiparea
dirzeniei

dut speranța (și firește, nici 
șansele) de a lupta pentru cîș- 
tigarea acestei atît de drama
tice competiții cicliste de lung 
kilometraj. în fine, se cuvine 
să subliniem din nou valoarea 
liderului, a acestui JUrgen Wan ■ 

. zlik, omniprezent, gata să facă 
risipă de energie, mereu dis
pus să-și apere onoarea de șef 
ai plutonului.

Picăturile de ploaie, care au 
stropit străzile Oradiei, au lim
pezit și purificat atmosfera 
înaintea startului. La ora 12,55, 
cind starterul a dat semnalul 
de plecare, căldura verii domi
na întreaga fire. Mai înainte, 
însă, ca întreaga caravană să 
se pună în mișcare, Gabriel 
Moiceanu ne solicită pentru cî- 
teva clipe. Cu figură tristă, el 
ne face cunoscut că echipajul 
său a pierdut un om de bază: 
Walter Ziegler, bolnav, a a- 
bandonat. Compasiunea noastră 
nu-1 poate liniști desigur. Bă- 
trînul 
găsi, 
trece 
sod.

Șoseaua deschisă, care

căpitan al naționalei va 
însă, resurse pentru a 
peste acest neplăcut epi-

ne

Clasamente

gore, I. Cosma II, Dertz, Pat- 
zig, Benjamins și Kvernerud) 
reușește să se despartă de 
grosul plutonului și să anime 
cursa cu o evadare susținută cu 
toate forțele. Fețele tuturor ce
lor din caravană încep să se 
însenineze : a început bătălia. 
Scăpați de francezi (unul sin
gur este prezent în acțiune), 
Wanzlik și Dertz susținuți de 
norvegieni și de români duc 
trenă cu schimbul, aducindu-i 
acestui pluton de avangardă un 
substanțial avantaj. La km. 86. 
ei au de acum 1 min. 15 
s avans. La Arad (km. 118) ne 
oprim pentru a asista la sprint. 
Pe lungul bulevard 
(parcă Wanzlik ni 
totuși, neinteresat) 
tau onoarea de a fi 
orașul lui Boroneață.
Dertz, urmat la mai puțin de 
o roată de Andresen și Cernea. 
Echipa Steaua are de susținut 
o „răfuială" cu rutierii belgieni. 
De mult le vînează locul la 
echipe și acum au găsit mo
mentul să forțeze 
Fugarii sînt urmați 
Puterity (solitar) și 
plutonul masiv.

Mai în urmă, din
clist de unul singur — Gh. Toa-

candoarea sa, 
inimă in nu- 

Turului Româ.

ne va primi ți 
astăzi o mos-

(Urmare din pag. 1)
B) 
la 
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2:57, 6. Menard (Franța) la 3:13, 7. 
Ardeleanu (Steaua) la 3:20. 8. Cer-, 
nea (Steaua) la 3:38, 9. Viard 
(Franța) la 3:50, 10. Benjamins 
(Olanda) lâ 3:58, 11. Huster (RDG) 
la 4:03, 12. De Blaere (Belgia) la 
4:03. 13. Vermeeren, (Belgia) la 
4:09, 14. Moiceanu (România A) la 
4:26. 15. Pstzig (RDG) la 4:30,
16. St. Suciu (Dezrobirea) la 4:33,
17. Prinsen (Olanda) la 5:36,
Burlacu (Steaua )la 6:33. 19. Cio
can (România A) la 8:32, 20. He
zard (Franța) la 8:57, 21. Kverne
rud (Norvegia) I’a 10:08, 22. Alary 
(Franța) la 10:29. 23. Vercauter 
(Belgia) la 11:26, 24. Realfsen 
(Norvegia) la 12:05, 25. Mollet 
(Franța) la 12:32, 26. Egyed 
(Dezrobirea) la 14:34, 27. N. Ciu
meti (România B) la 14:50, 28.
Gera (Steaua) la *16:00. 29. V. Se
lejan (România B) la 13:06,. 30. 
Van Kerkove (Belgia) la 22:31. 31. 
Windisch (RDG) la 22:53, 32. Cos
ma (România A) la 24:25, 33.
Dertz (RDG) la 25:44, 34. A. Suciu 
(Dezrobirea) la 27:46, 35. Puterity 
(Steaua) la 29:49. 36. I. 
(Dezrobirea) la 30:10, 37. 
(Metalul) la 33:11, 38. Van Ouden- 
hove (Belgia) la 33:23. 39. Rusu 
(România A) la 33:33, 40. Tănase 
(C.S. Brăila) la 36:40, 41. Nem
țeanu (C.S. Brăila) la 45:41, 42. Yli 
(Norvegia) la 49:55, 43. Biirki (El
veția) la 51:22, 44. Kroonen (Olan
da) la 56:33, 45. Rîndașu (Metalul) 
la 57:32, 46. Ene (C.S. Brăila) la 
lh.00:54, 47. Ajoghin (Metalul) la 
lh.03:20, -t, ----- I t
In.06:32, 49. Donk (Olanda) la lh. 
09:39, 50. Suditu (Dezrobirea) la 
lh.10:54, 51. Hrisoverl (C. S. Brăi
la) la lh. 21 :28, 52. Bălan (Metalul) 
la lh.32:03.

CLASAMENTUL GENERAL PE 
ECHIPE : 1. R. D. GERMANA 66H. 
33:17, 2. România B Ia 1:03, 3.
Steaua la 5:56, 4. România A la 
5-59, 5. Franța la 6:45, 6. Belgia 
Ia 12:58, 7. Dezrobirea Brașov la 
16:29, 8. Norvegia la 18_:18, 9. Olan
da la ------ 
50:06. 
53:30.
rează 
cursă ___  .

CLASAMENTUL PE PUNCTE 
PENTRU TRICOUL VIOLET 
(sprinturi finale), PREMIU OFE
RIT DE ZIARUL ■„SPORTUL" : 
1. Wanzlik 47 p, 2. Andresen 29 p, 
3. Tudor 27 p. 4. Șt. Suciu 27 p, 
5. Prinsen 20 p, 6. Patzig 17 p, etc.

la 2:10, 3. Grigore (România 
la 2:28, 4. Andresen (Norvegia) 
2:51. 5. Sofronie (România B)

4:30,

18.

I. Selejan 
Rățoi

48. Richner (Elveția) la

58:42, 10. C. S. Brăila la lh. 
11. Metalul Plopeni la lh. 
In clasament nu mal figu- 
formația Elveției rămasă în 
doar cu 2 alergători.

------ PE -------------
TRICOUL

cei 11 
s-a părut, 
își dispu- 
primii în 

Ciștigă

depășirea, 
la 2:25 
la 2:40

de 
de

nou un ci-

meghiu. Aci, în dreptul fiecă
rei porii de casă, pe scăunașe, 
stative, trepiede, au fost așe
zate vaze de sticlă, de porțe
lan sau ceramică, pline cu 
flori in onoarea cicliștilor. Pen
tru acest gest de o neasemuită 
frumusețe in 
mulțumim din 
mele caravanei 
niei.

Aradul, care 
mâine, a dat
tră a entuziasmului cetățeni
lor, dar și o pildă incurajantă 
pentru viitorul ciclismului ro
mânesc. Stimulați de Turul 
României și la îndemnul Con
siliului lor județean, 40 de pio
nieri au plecat in aceeași zi, pe 
biciclete, într-un tur al jude
țului Arad. După ce vor fi 
trecut prin Lipova, Gurahonț, 
Sebiș, Ineu și Pincota, ei se 
vor întoarce simbătă la Arad, 
plini de frumusețea regiuni 
natale. Cine știe cîți dintre ei 
nu vor fi peste puțină 
participanți la Turul 
niei ?

Intrarea in județul 
a fost marcată de doi sportivi, 
cu drapele naționale, plantați 
statuar pe cele două laturi ale 
șoselei, pentru ca în prima lo
calitate a județului, la Orți- 
șoara, să ne simțim oaspeții 
bănățenilor.

Ritmul cursei mereu cres
când a permis totuși să ob
servăm fluturind, la irțtrarea 
în reședința județului, drape
lele tuturor țărilor care au re
prezentanți în cursă. Am tra
versat marginile municipiului, 
avîntîndu-ne cu toată viteza 
spre stadionul ceferiștilor de 
care pomeneam la început. 
Pește 3 000 de spectatori în tri
bunele de beton — pe care nu 
le-am cunoscut în tinerețea 
noastră — au aclamat caravana, 
după ce, cu nerăbdare, au ur
mărit demonstrații de judo și 
atletism. Fără fotbal — iată 
o nouă revanșă ! — au venit, 
totuși, pînă la terenul din spa
tele gării, atitea mii de oameni, 
curioși să vadă și să admire

țfirșeala. nervii se to- 
potopul de flori, tn 

de Ixmonade, de asti- 
zinal fi practic oferite 
ri delimitate pentru

u a șaptea oară eara- 
□clistă poposește la 
Prima dată în 1935. 

avut Ioc un sprint 
ental. cu 40 ce cor.c;- 

Qștigâ iugoslavul Dra- 
După 18 ani, 

oe la Ora- 
iHe por- 
derie de 
n$os iese 
mai tîr- 

1954. pe ac«--eaș: rută.
X. Vasiiescu.

956, sofird de la Deva, 
drm r.ortz.rs. care a 

recss-a: pe alocuri ocl-o- 
cros. învinge I. Hora. După 

a 1966, olandezul G. 
obține victoria. Ia 
final, depășind un 
umeraș. Media ora- 

45 km (vist favorabil). Se 
nea de îa Oradea.
a sfîrșit, acum doi ani, 
1967, sosește tot plutonul 
ia Oradea. Ciștigător, ia

răși un olandez, Benny Groen, 
urmat de Vasile Tudor, L. 

alții, 
(lider

IO am

Borscr.el (H.D.G.) și 
printre care Emil Rusu 
și învingător final).

Etapa s-a desfășurat 
vreme mohorită. rece 
vint. Media orară : 38.300 km.

Emil IENCEC

pe o 
Și cu

ADMIRATORUL
vreme 
Romă-

Timiș

Cu vreo 12—13 ani in urmă. 
In perioada cind Boian Koțev 
șî Nencio Hr istov dominau nu 
numai ciclismul bulgar, l-am 
cunoscut pe arbitrul Ivan Șo
pov, in caravana celei de a 
doua ediții a Cursei Sofia — 
București. Economistul Băncii 
Naționale din Sofia este și as
tăzi un adept al ciclismului. 
55 de ani. are la activ sute 
curse — urmărite in calitate 
arbitru — și păstrează încă 
mintirea celor cinci ani in care 
a fost rutier activ.

Invitat la actuala ediție a Tu
rului României in calitate de

arbitru internațional, Ivan Șo
pov iși îndeplinește îndatoririle 
nu cu exactitatea unui funcțio
nar, ci cu entuziasmul și pasiu
nea unui om pentru care ci
clismul înseamnă o dragoste 
statornică de peste patru de
cenii.

La 
de 
de 
a-

— Am reținut din cele discu
tate —ne-am adresat lui Ivan 
Șopov — că ați mai făcut parte 
din jurii internaționale in com
petiții disputate în Polonia. Iu
goslavia și în alte țări. Găsiți 
vreo deosebire între activitatea 
pe care ați desfășurat-o acolo

— Și de ce l-ai atacat la intrarea pe pistă ? De ce nu 
mai devreme, pe pavaj, sau mai tîrziu, ca la Oradea, în 
ultima turnantă ?

Copleșit de curiozitatea reporterilor, învingătorul 
încearcă să se ascundă pentru moment îndărătul sticlei 
de limonada, una din multele atenții ale organizatorilor 
timișoreni, excelenți, ca de obicei, Ia toate capitolele. 
Nici nu i-ar fi prea greu s-o facă, deoarece Tudor Vasile, 
acest Darrigade al ciclismului rutier din țara noastră, 
are un gabarit invers proporțional cu dimensiunile sale 
inferioare. Parcă-1 văd cu un an în urmă la Bacău, des- 
părțindu-se cu un rictus amar de tricoul pe care-1 îmbră
case la el acasă, în citadela petrolului, și pe care inten
ționa să-l recîștige cu prima ocazie... împrejurările i-au 
fost atunci potrivnice — din vina lui, din vina altora — 
insă de astă-dată sprinterul nostru nr. 1 pare hotărît 
să-și ia o strălucită revanșă.

— Trebuia să-i plătesc o poliță lui Wanzlik pentru 
afacerea de ieri — nu de alta, dar știți, e mai bine să nu 
avem vorbe! — răspunde eroul zilei, renunțînd în sfîrșit 
la ocrotitoarea butelie translucidă. Eliberat de tensiunea 
finalului. Tudor suride jovial, cu aerul unui elev surprins 
la catedră in postura de profesor. în fond, cei 22 ani abia 
împliniți ii dau dreptul să se numere printre mezinii 
cursei, deși palmaresul (a patra prezență consecutivă, a 
cineea victorie de etapă) îl recomandă cu prisosință drept 
un expert în materie.

Rareori l-am văzut bătîndu-se cu atîta ambiție ca 
astăzi, recuperind un dezavantaj copleșitor — peste 2 
minute, la Arad („Ah — exclamă Tudor Vasile — cp 
băieți minunați Moiceanu, Grigore, Ciocan și toți ceilalți; 
eram pulbere fără ei!“), găsind resurse pentru a plasa 
in extremis finișul său irezistibil („L-am prins pe Wanzlik 
exact în clipa cind umbla la schimbător — l-am atacat, 
am trecut — și atunci am înțeles că s-a zis cu el!“) si 
apoi, la cîteva minute după sosire, atît de convins în 
privința șanselor sale de viitor.

— Și ce vrei să faci mîine, Tudore ?
— Trebuie să-l bat la contratimp ceva mai autoritar 

decît la Galați, după care nu-mi- rămîne decît să cîștig 
fiecare sosire pe stadion în care s-ar întîmpla să fim 
împreună, in față. Pentru că, așa cum s-a văzut, „blon
dul” rămine problema cea mare pentru oricine vrea să 
cîștige Turul din acest an. Iar eu, vă rog să mă credeți, 
sînt obligat să vreau...

IVAN ȘOPOV

LUI MOICEANU
șl aceea care 
în momentul

vă 
de
ce

este solicitată 
fată ?

mă privește,— In ceea
nu. Trebuie să-mi afirm admi
rația față de modul 
ză arbitrii români, 
lor. corectitudinea 
conlucrarea activă 
căreia trebuie să-i 
mâții prompte — șl, mai ales, 
dăruirea lor totală, m-au im
presionat profund. Vă rog să-i 
felicitați in corpore. Voi arăta 
toate acestea și colegilor mei 
de la Sofia, cu speranța că le 
vor fi de folos.

cum lucrea- 
Rapiditatea 
desăvîrșitâ, 

cu presa — 
ofere infor-

SC-SIRE

Aveți. cumva, un favorit ?

pentru

avut 
mae- 
conf.
pre-

Turul 
credit.

fel, nici nu l-a practicat) 
un camarad de tinerețe, foarte 
talentat rutier, nu ar fl fost dis
perat că nu are în localitatea de 
baștină la ce club să se legi
timeze. Astfel, s-a născut clubul 
W.S.C. Merelbeke (orășel lingă 
Gând), fondat de Roger Dierickx 
la vîrsta de 18 ani.

— Ce părere aveți despre va
loarea cursei, despre traseu și 
despre toate celelalte care com
pun acest tur ciclist 2

— Traseul este minunat. Pen
tru noi, cei care nu alergăm pe 
bicicletă, peisajul constituie un 
fermecător decor, pe care-1 ad
mirăm zi de zi. Din punct de 
vedere tehnic, traseul cuprinde 
— in mod echitabil — porțiuni 
de plat și de munte. Există, 
deci, suficiente posibilități peu- 
tru un complex examen al ru
tierilor. Valoarea alergătorilor 
întrece așteptările. îndeosebi, 
echipele Franței, R.D.G. și Ro
mâniei cuprind incontestabile 
valori. Acești cicliști de prima 
mină dau cursei o alură rapi
dă, fac ca mediile orare să fie 
la nivelul marilor competiții, 
creează faze palpitante, adică 
exact ce trebuie gazetarilor 
pentru a le oferi cititorilor re
portaje interesante.

desigur, o opinie în această pri
vință. Am dori să ne-o comu
nicați. ..

— Alături de belgranul Roger 
Dierickx și de compatriotul dv. 
Octavian Amza, am decis să-l 
sancționăm — conform 
meniului internațional 
Wanzlik, pentru jenarea 
sile Tudor pe linia de 
Dacă situația ar fi fost 
— și Tudor l-ar fi jenat pe 

procedat la 
nu există 

Ei au niște 
fiecare re

regula- 
— pt» 

lui Va* 
sosire, 

invers»

• Seara, la Oradea, am 
plăcerea de a-1 revedea pe 
strul emerit al sportului, 
univ. Ion Moina. Fiind 
ședințele comisiei pentru exame
nul de stat la Facultatea de e- 
ducație fizică a Institutului pe
dagogic din Oradea, Moci a ținut 
să-l felicite pe învingătorul eta
pei — Vasile Tudor. „Excelenta 
această competiție pe care o ur
măresc in ziare șl care a creat 
efervescență, nu numai in rln- 
durxle amatorilor de sport*. Este 
un vechi vis al meu să urmăresc 
o cursă ciclistă, fără ca aceasta 
să însemne că trădez atletismul 
După cum cred că nimeni nu mă 
va acuza de o asemenea trădare 
pentru că pe cei doi 
mei, foarte inalți, i-am 
spre baschet..."

băieți ai 
îndrumat

internați o-
Roger 

de 
(Bel

• Membru în juriul 
nai al Turului României, 
Dierickx, conductor tehnic 
poduri șl șosele din Gând 
gla), nu ar fi ajuns probabil ni
ciodată la ciclism (pe care de alt-

• Dacă peste cîteva zile, luind 
în București un „getax" 
gară, aeroport sau casă, îl_ veți 
auzi pe șofer comentînd 
României, să-i acordați 
Părerile sale sînt competente. In 
ce împrejurare a devenit 
cialist în sportul 
mic mai simplu, 
lor tehnice este 
Volgi-statlon ale 
pe urmele cicliștilor, 
comentariile unor veritabili spe
cialiști — cum sînt antrenorii 
Oubron, Schoolen, Voicu, Mazzo- 
tti, Martie Ștefănescu, Wechsler. 
Ion Vasile — și asistînd etapă 
de etapă la cele mai importante 
faze ale competiției, oamenii a-

spe- 
cu pedale ? Ni- 
Coloana mașlni- 

alcătuită din 
I.T.B. Mergînd 

ascultând

ceștla, care probabil 
ei cindva sport, sînt 
și suflet ai ciclismului. Constan
tin Hîrlea, Mihai Tudor, Ghiță 
Nagy, Adrian Marinescu, Iosif 
Szabo și ceilalți au, deci, drep
tul de a emite păreri despre ci
clism, pe care puteți conta.

„Doping
au fâcut șl
acum trup

• „Velo ’68“ este un interesant 
anuar ciclist, editat de ziarul 
„Les Sports" din Bruxelles și

redactat de Rene Jacobs, cu con
cursul mai multor publiciști, prin
tre care și colaboratorul nostru 
Emil Iencec. Sînt menționate în 
ultima ediție performanțele de 
anul trecut ale mai multor par- 
ticipanți' la Turul României și, 
în primul rînd, ale rutierilor o- 
landezi Henk Benjamins (24 ani, 
al 8-lea în Circuitul Embourg) și 
Caspar Kroonen (23 ani. cîștigâ- 
tor al Circuitului Kemzeke).

— Unui arbitru nu-i este p/r 
mis așa ceva. Totuși, sentimen
tal. sînt alături de Gabriel Moi- 
ceanu. Pe el l-am cunoscut în 
primii ani de activitate ca arbi
tru internațional, l-am admirat 
apoi în evoluțiile sale in marile 
curse și mi-ar face plăcere să i 
pot aplauda victoria la Bucu
rești. Păcat, însă, că are atitea 
ghinioane. Este posibil ca trio-ul 
Wanzlik — Hezard — Grigore, 
disputa dintre aceste veritabile 
forțe, să-I decidă pe învingător. 
Oricare dintre ei merită să cîș* 
lige frumoasa și interesanta 
competiție internațională care 
esto Turul României.

Wanzlik — am fi 
fel. Pentru arbitri 
nume de alergători, 
numere de start și 
prezintă un concurent, care tre
buie să-și apere corect șansele 
Hotărirea juriului este perfect 
justificată și ea va contribui la 
menținerea sentimentului de si
guranță că se veghează perma
nent Ia respectarea regulamen
telor.

Tiparul I. P. „Informația’, «tr, Bxezolanu nr, Î3—25, Bucurat!

— Ieri au fost discuții ample 
asupra sosirii la Oradea. Wanr- 
lik a trecut primul linia de so
sire, dar juriul i-a acordat vic
toria lui Vasile Tudor, Aveți,

Mulțumindu-i vechiului nos
tru prieten, Ivan Șopov, pen
tru amabilitatea cu care a răs
puns la întrebările noastre, 
ne-am asumat, și noi, obligația 
de a-i reproduce, integral, de
clarația sa de la sfîrșitui con
vorbirii : „Nu am cuvinte pen
tru a-mi exprima mulțumirea 
față de calda ospitalitate a prie
tenilor din România. Voi păstra 
din această călătorie pe melea
gurile dv., una dintre cele mai 
frumoase impresii, dominată de 
sentimentul că, aflindu-mă prin
tre prieteni adevărați, m-am 
simțit ca printre ai mei. Mii de 
mulțumiri !*>


