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ADEZIUNE DEPLINA
FAȚA DE POLITICA
MARXIST-LENINISTA

A PARTIDULUI
Adunarea de la clubul Steaua

Ieri dimineață, comuniștii 
din cadrul clubului spor
tiv al armatei, «Steaua”, 
s-au întrunit pentru a 

dezbate Documentele cehii de 
al X-lea Congres al partidului.

In sala din calea Plevnei se 
aflau numeroase glorii trecute 
ți prezente ale stadionului, oa
meni care sub ecusonul acestei 
unități de elită a sportului nos
tru de performanță au făcut 
cinste culorilor patriei, au pur
tat peste mări și țări faima 
•portivă a României socialiste.

Am notat printre cei prezenți, 
pe soții Iolanda și Ion Soter, 
Ion Voinescu. Alexandru Apol- 
zan. Vasile Zavoda, Alexandru 
Penciu. Virgil Atanasiu. Gheor- 
ghe Gruia — o veritabilă conste
lație de campioni, de maeștri 
emeriți, crescuți aici, in cadrul 
clubului, unii rămași aici, la 
dub, și după ce rigorile' virstei 

nu le-au mai îngăduit să iasă 
pe gazon sau pe pistă. Mulți 
dintre ei, așăzi antrenori sau 
tehnicieni, pregătesc noile gene
rații de performeri aî Stelei.

Atmosfera ședinței a fost en
tuziastă, sub cupola sălii a piu-

Activai detit un aer solemn.
bază al clubului și-a exprimat 
cu însuflețire atașamentul față 
de politica partidului nostru, a- 
deziunea deplină la Documente
le celui de al X-lea Congres. 
Angajamentele prefigurează pla
nuri, iar planurile conturează 
clar perspective. Lucrător:’ clu
bului Steaua privesc educația 
fizică și sportul ca pe o impor
tantă problemă de stat, ii con
feră dimensiuni naționale.

Antrenorul Petre Cosmănescu. 
eminentul rugbyst și polisportiv 
din trecut, astăzi antrenorul e- 
chipei de rugby Steaua, fosta 
campioană a țării — vorbește 
despre necesitatea promovării 
continue a tinerelor talente, des
pre intensificarea legăturilor eu 
școala, cu părinții, cu cartierul 
acolo unde setea nelimitată de 

poete fi ea- 
organizat al

ră a armatelor din țările socia
liste. la care clubul Steaua va 
fi prezent cu peste 200 de spor
tivi.

«întrecerile, ne-a spus Gruia, 
vor ave* loc chiar in zilele Con
gresului. Ne vom strădui să ono
răm evenimentul cu rezultate 
cit mai bune“.

In încheiere, după1 ce a ară
tat planul amplu pe care spor
tivii militari și l-au propus in 
cinstea Congresului și a celei 
de a 25-a. aniversări a eliberării 
patriei, tov. colonel Maximilian 

clubului

înaintea „europenelor
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VOR EVOLUA
LA ATENA ?

ILEANA SILA1

CITI ATLETI 
ROMÂNI

mișcare a copilului 
nalizată pe făgașul 
activității sportive.

Maestrul emerit 
Gheorghe Grai* ae-a 
că pentru el și colegii 
din obiectivele cele mai impor
tante ale acestei veri va fi par
ticiparea la Spartachiada miltta-

al sportului 
declarat 
săi unul

Pândele, președintele 
Steaua, a spus :

«Prin obiectivele și 
esaluție pe care le 
prin înalta principialitate eomu- 
aislă ee le caracterizează, prin 
1 sforile etice pe care le afirmă. 
Documentele Congresului reies ă 
plenar adevărul potrivit căruia 
conducerea întregii noastre ac
tivități de către partid constituie 
faptul politic fundamental care 
asigură înaintarea victorioasă a 
patriei pe ealea socialismului*.

liniile de 
stabilesc.

V. CRISTIAN

Se cuvine să fa
cem o scurtă tre
cere în revistă a 
activității atleților 
noștri fruntași ta 
mai puțin de trei 
luni de principalul 
eveniment competi
tions! al sezonului 
19® — campionatele 
europene de la Ate
na 06—21 septem
brie). Totodată a- 
eeastă analiză / vi
zează comportarea 
atietiior români la 
jumătatea sezonu
lui de concursuri 
ale acestui an.

Din capul locului 
trebuie sublimat 
faptul că în 1969 at
letismul românesc a 
pășit de pe o treap
tă cu mult superi
oară starturilor din 
an:: precedenți. de
terminată pe de o 
pane de frumoasele 
succese olunnice ale 
laureatelor de la 
Mexic (Vtscopolea- 
nu. Manoliu. SilaL 
Pene» care au 
creat un ritmat mai

favorabil populari
zării acestui sport, 
un interes sporit 
din partea oficiali
tăților sportive la 
nivelul județelor, 
municipiilor, clubu
rilor și asociațiilor, 
al școlilor, o aten
ție mai mare acor
dată asigurării ba
zei sale materiale. 
Succesele de Ia Ciu
dad de Mexico, dt 
și intensa propa
gandă pe care micul 
ecran a făcut-o at
letismului au fost 
determinante in 
creșterea număru
lui de tineri care 
au solicitat profeso
rilor și antrenorilor 
instruirea lor atle
tică.

Pe de altă parte. 
Inaugurarea la înce
putul acestui an a 
săiîi speciale de at
letism din Capitală 
și a altor săli in di
verse centre ale ță
rii au creat posibi
lități sporite în asi
gurarea unei pregă
tiri atente, multîla-

terale In condițiile 
competiției. In 1969 
au fost organizate 
mai multe întreceri 
„indoor-* dedt in 
oricare alt an, atle- 
ții noștri au luat 
mai multe starturi 
în concursuri inter
naționale, bilanțul 
general al activită
ții de sală fiind con
cretizat in cele 65 de 
recorduri republi
cane de seniori .și 
juniori.

Din păcate condi
țiile atmosfer.ee ne
prielnice. primăvara 
târzie și imposibili
tatea de a fi fost 
pregătite stadioanele 
In condiții normale 
au determinat o în-

tîrziere a 
activității ’ 
nament, a 
specific în aer liber. 
Cu toate acestea, 
pînă la ora actuală, 
au fost stabilite, 
egalate sau corec
tate 18 recorduri 
naționale de seniori 
și 29 de juniori, au 
fost înregistrate ci- 
teva rezultate cu 
puternică rezonanță 
internațională, și au

Începerii 
de antre- 

i lucrului

R. VILARA 
N. MARAȘESCU

(Continuare 
In pag. a 2-a)
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TURUL ROMÂNIEI I
I
I

' Lauri și felicitări pe podiumul premialilor de la contratimp

Theodor Puterity (Steaua) a triumfat
în orașul său
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Solitudinea alergătorului de cursă scurtă
Reportaj de V. BĂNCIULESCU

Vă propunem să punem 
deocamdată punct certei 
fără sfirșit dintre sporturi. 
Am ales tocmai ziua aceas
ta, pentru că azi stadionul 
nu a mai jucat nici un rol 
in epopeea Turului Româ
niei. Azi, banda de asfalt 
singuri a alimentat ambi
țiile cicliștilor și curiozita-

• România B a trecut pe locul I in clasamentul 
general pe echipe • Disputa titanilor a reve
nit lui Al. Sofronie ® Ion Ardeleanu intră in 
grupul pretendenților • Francezii și-au schimbat 
obiectivul : atacă titlul pe echipe

(Ample comentarii In pag. a 4-a)
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TH. PUTERITY

CLASAMENTE
ETAPEI A VIU-A. ARAD 23 KM CONTRATIMP 
Pl IlJrfTY 34 27 (medie orară 43 MS km), la jumă- 
2. Sofrenie 3424 (16 2Q, X Hezard 343» (1628),

CLASAMENTE!. 
INDIVIDUAL : 1 
lalea cursei 162H 
4. Bura 3425 (1625). X Moliei 34:41 (16:17). 6. Andresen 34:47 (16:16). 
7. Viard 3451. 8. Ardeleanu 3522. 9. Bejamins 3523. li. Rindașu 
3522. 11. YU 3528. IX Vermeeren 352». 13 Nemleanu 3522. 14. Tudor 
3526. 15. Ciocan 3527. 16. Menard 3525. 17. De Blaere 3526,
18. Verrauler 3528, ÎS. Wanrlik 35:0. 28. Kvernerad 35:45. 21. Șt 
Suciți 35:46. 22. Kroonen 35:49.23. Grigore 35 55. 24 Realfsen 3557, 
25 Prinse n 3558. 26. Husler 3621 ZI. Donk 36:13 28. Alary 36:16, 
29. B&rki 3622. 3i. Cosma 36 26, 3L Moireanu 3625, 32 Ene 36:0. 33. 
Van Kerkove 36:44, 34. Bălan 3651. 35. Buriacu 3652. 36. Dertz 
3726. 37. Gera 3725, 38. Cernea 372X 39. Wmdisch 3725. 46. A. Suciu 
372». 41. Selejan 3721. 42. Tănase 3724 43. N. Ciumeti 3729,
44 Egyed 37 32, 45. Ajoghin 37:46, 46. L Selejan 3754, 47. Rățoi

(Continuare tn pag a 4-a)

tea publicului. De aproape 
3500 de ori, pe acest scurt 
traseu, fiecare picior de 
alergător a apăsat pedala 
cu ratrapa bine strînsă. De 
tot atitea ori lupta cu sine 
era ma~cată cu clepsidra 
cea mai tiranică, aceea 
rare măsoa'ă nu mersul 
timpului inainte, ci pier
derea timpului. Obsedanta 
scurgere a vremii a pus la 
încercare și forțele din 
pulpe, și capacitatea tora
cică. și limitele nervoase, 
supunind pe cicliști unui 
efort complex inimaginabil 
atunci ci nd nu l-ai efectuat 
niciodată. Gerbault, Bom-

(Continuare în pag. a 4-a)

TURNEUL INTERNAȚIONAL
DE HANDBAL JUNIORI
Ieri s-au disputat uftime’e jocuri 

din turneul internațional de handbal 
dotat cu „Cupa Jubileu". In a doua 
semifinală la fete : Clubul sportiv 
școlar — Halloren Halle (ft D.G.) 7—5. 
In finală s-au întîlnit echipele CI. sp. 
șc. și Șc. sp. nr. 2 București. Au cîș
tigat, după prelungiri, junioane’e de 
la Șc. sp. nr. 2 Buc. (antrenor I. Bălă- 
șescu) cu 16—10 (10—10, 6—0).

S-a încheiat și - turneul final al ju
niorilor. Ultimele 
nr. 2 Buc. 
Șc. sp. nr.
12—14 ; Șc. . .
Tg. Mureș 16—15. Pe primul loc s-a 
clasat echipa Școlii sportive 
București (1 p — golaveraj 42—32).

_
1 Buc. 
sp. nr.

rezultate: Șo. sp. 
sp Bacău 11—10 ;
— Șc. sp. Bacău 
2 Buc. — Șc. sp.

nr. 1

Theodor Puterity se îndreaptă implacabil spre... 
victoria surpriză
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n primăvară, mai precis în 
ajunul plecării echipei națio
nale de baschet a României 
la turneul de calificare pentru 
campionatul european maes
trul sportului Alin Savu a

anunțat că renunță să mai facă parte 
din lot. Tn fața stupefacției generale 
și, mai tirziu, în prezența membrilor 
Biroului federal, cunoscutul baschetbalist 
a motivat demisia prin șicanele pe 
care le-ar fi suportat de-a lungul ani
lor din partea antrenorului lotului. Za
darnice au fost încercările de a-l con
vinge pe Alin Savu că nimeni nu are 
nimic împotriva lui că persecuția de 
care se plînge este o simplă închipuire, 
că reprezentativa țării, aflată înaintea 
unui examen de talia campionatului 
european, are nevoie de el. Inutile au 
fost eforturile de a-l face să înțeleagă 
că el este de fapt un bun național, 
în care s-au investii capital, muncă și 
încredere, că el însuși are obligații, 
morale și materiale, de a se strădui, 
alături de ceilalți jucători selecționați, 
pentru ca România să fie reprezentată 
cu cinste la cea mai însemnată com
petiție continentală. Ambiționîndu-se, 
perseverînd în explicații copilărești, 
Alin Savu a fost intransigent și nu a 
abandonat hotărîrea luată repetăm, 
Intr-un moment dificil al lotului na
țional.

Este inutil să punem întrebarea dacă 
Alin Savu a procedat 
Dezertarea lui (pentru că actul nu 
poate fi numit altfel), nejustificată șî 
neonorabilă, îl scoate 
echipa națională (de altfel, Biroul fede
ral a și stabilit suspendarea din acti
vitatea internațională, de lot și de 
club, pînă la 1 ianuarie 1970). Tn același 
timp, însă, aruncă asupra acestui maes
tru al sportului (oare numai acest titlu 
nu îl obligă ?) umbra unui act nechib
zuit, de necolegialitate, în ultima in
stanță chiar de nesportivitato. Pentru 
Alin Savu au primai ideile preconcepu
te, insatisfacțiile de orgoliu Pentru Alin 
Savu nu au contat „exemplul" oferit 
mai tinerilor parteneri de echipă na
țională, aportul pe care-l putea da 
acesteia și, implicit, baschetului româ
nesc, pentru care el însuși a depus în 
decursul anilor atitea eforturi și a făcut 
multe sacrificii.

Cazul lui Alin Savu este deosebit de 
grav, poate și prin faptul că este pri
mul de acest gen. Este grav pentru că 
în conștiința unui sportiv fruntaș, a 
unui component al echipei naționale 
și-au putut tace loc idei îngrijorătoare, 
pentru că acest element, pe care pînă 
mai ieri se pur.ea multă bază, a putut 
dezerta de la datorie. Sancțiunea îm
potriva gestului nu s-a lăsat, după cum 
s-a văzut, așteptată. Deasupra acesteia 
trebuie să stea însă atitudinea coechi
pierilor, din națională și de club, a 
antrenorului. Alin Savu trebuie să simtă 
că a greșit nu numai prin penalizarea 
anunțată, ci, poate chiar în primul 
rînd, prin reproșul ce-l va citi în ochii 
prietenilor. Pentru că, sintem convinși, 
odată și odată Alin Savu își va da 
seama de optica sa deformată, de fap
tul că demisia a fost în fond o dezer
tare rușinoasă. Și atunci nu va fi prea 
tîrziu să-și recunoască eroarea, să se 
căiască și să nu pregete cu nimic pen
tru a 
îi vor 
merita

bine sau nu.

automat din

>gete cu nimic pen- 
baschetului. Porțilese face util

fi deschise, dar numai dacă va 
acest lucru I

2—
D. STANCULESCU
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CONCURS 
DE DIRT-TRACK

I Angerer este tn dificultate. 
Directa de dreapta plasată 
de Gîju, țintește sigur. 

Foto : T. MACARSCHI

ACTIVITATII FOTBALISTICE

Măsuri preconizate de federație

Azi, la ora 17,00, pe pista de zgură 
de la Complexul Metalul-Pantelimon, 
din Capitală, starferul va lăsa în jos 
din nou steagul cu pătrățele albe și 
negre, semn ,1a care „nărăvașele" mașini 
cu alcool drept combustibil șe vor 
avînta în viteze amețitoare intr-un 
interesant concurs de dirt-trak.

La startul manșelor, sportivii noștri 
cei mai reputați în materie — Cucu. 
Datcu, Sinea, Jurcă — vor avea ca par-, 
teneri specialiști ai acestor curse din 
Bulgaria, Austria, Cehoslovacia.

In plus concursul mai prilejuiește 
ocazia afirmării unor tinere talente ce 
se pregătesc să intre în atît de mica 
familie a celor ce se încumetă să aler
ge în acest gen de curse de mare spec
tacol, cu viteze,,, cosrțise, (Al. C.)

pentru viitorul sezon competifional

Olimpia s-a 
întîlnirea a- 
între echipa

Pe stadionul 
disputat aseară 
micală de box 
Steaua și selecționata mili
tară „Heerer Box Klub“ din 
Austria.

înainte de meci, am dis
cutat cu fostul campion eu
ropean, N. Gîju, care și-a 
exprimat intenția fermă de 
a boxa de aci înainte în li
mitele categoriei pană. Gîju 
l-a întîlnit pe Angerer și a 
cîștigat prin abandon în ul-

tima repriză. Boxerul au
striac a fost numărat de 
două ori de arbitrul Lazăr 
Eugen și, în general n-a 
opus nici o rezistență steli- 
stului, așa că nu ne-am pu
tut forma o părere cu privi
re la posibilitățile reprezen
tantului nostru. Ne-au plă
cut upercuturile de dreapta 
plasate de Gruiescu în par
tida cu Gaudenzi, victoria 
fiind atribuită în unanimi
tate pugilistului de la Stea
ua. Gh. Chivăr și-a menajat

vizibil adversarul (Jellinek). 
și a cîștigat numai la 
puncte. Greul austriac Kogl- 
bauer, care a participat la 
C. E. de la București, l-a în
trecut pc merit pe Zelinca, 
datorită dreptelor extrem de 
puternice la figură. CELE
LALTE REZULTATE : Lu- 
mezeanu b. p. Zauner ; Ne- 
goescu egal cu Figallo; 
Mathe b. ab. 2 Geier ; Weid- 
ler (Steaua) egal cu Tieut- 
geb; Pichler b. p. Frîno; 
Ivan b. p. Gattottner. (r. c.)

Apreciată cu fiecare prilej 
ca una dintre problemele de 
bază ale soccerului din țara 
noastră, activitatea fotbalisti
că a copiilor și juniorilor a 
constituit subiectul principal 
de discuție și la ultima șe
dință a Comitetului federal, 
care a avut loa zilele tre
cute.

Referatul prezentat de to
varășul Mircea Angelescu,, 
președintele F.R.F., a scos în 
evidență atît aspectele pozi
tive, cit și deficiențele care 
se manifestă încă în acest 
sector, aducînd .totodată la

cunoștința membrilor Comi
tetului federal noile măsuri 
preconizate de federație în 
vederea îmbunătățirii pro
cesului de selecționare și 
creștere a tinerilor fotbaliști, 

încadrîndu-se într-un plan 
mai larg al federației, noile 
măsuri vizează, printre altele, 
sistemul compctițional, acti
vitatea centrelor de copii și 
juniori, precum și 
cadrelor tehnice, 
intra în vigoare 
viitorul sezon.

Pornindu-se de 
Sarea că soluția

pregătirea 
urmind a 
incă din

campionatului de juniori pe 
plan regional și apoi jude
țean nu s-a dovedit suficient 
de viabilă, punînd față în 
față echipe de valori total 
diferite, ceea ce a diminuat 
interesul în jurul competiției 
respective, și că, în ciuda 
unor progrese evidente, cam
pionatele liceelor și ale șco
lilor generale prezintă încă 
numeroase deficiențe, se ia 
măsura reînființării diviziei 
naționale de juniori și șco
lari, cu 16 serii grupate te
ritorial, fiecare serie urmînd 
a fi alcătuită din 12—14

I. MITROFAN
la consta- 
organiz^ril (®oaîtțyțar« In a Sa)

atmosfer.ee
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BALIZE
CONCURS PE DUNĂRE

Clubul sportiv Brăila a Or
ganizat, un interesant con
curs de caiac-canoe, Ia care 
au participat și sportivii de 
la Dunărea și Ancora Galați. 
După consumarea celor io 
probe. învingători au ieșit: 
JUNIORI: K 1 500 m — i’e- 
trbv (Ancora Galați); K 2 — 
Dunărea Galați (Ceatișu, To- 
ihă); K 4 — Ancora Galați 
(Petrov. Potîrniche, Sirotenco, 
Amoia); C 1 — Marcov (Du
nărea Galați); SENIORI : 
K 1 — Pitrov (Ancora Ga
lați) ; K 2 — Ancora Galati 
(Erofei, Picăturoanti); K 1 
1000 m — Baccela (Dunărea 
Galați); K 2 1000 m — An- 
ebra 
K 4

Galați (Basarcai, Erofei) ; 
... . 1066 m C.S. Brăila ; 
K 1 5000 rn — Picătureanu ; 
N 1 5000 m — Ancora Ga- 

C 1 500 ni — Parmac 
(D. Galati) ; C 2 500 m — 
Ancora Galați (Trofimov, Si- 
mionov) ; C 1 1000 m — Blîn- 
dtl (C.S. Brăila) ; C 2 1000 m 

_ C. S. Brăila (Pantelimon, 
Blîndu). Clasament pe echi
pe ; 1. Ancora Galați 183 p,
2. Dunărea Galați 156
3. C.S. Brăila 116 p.

X 4 
lăți ;

P.

GRIGORE RIFU

POLITEHNICA TIMIȘOARA, 
ÎNVINGĂTOARE

I
Politeh-
Natron

întrecerea dintre 
nica Timișoara șl 
Meglâj (Iugoslavia) a fost 
urmărită cu interes de publi
cul înșiruit pe bei 800 de 
metri ai traseului de pe Bega. 
Gazdele au cîștigat pe merit, 
învingînd în opt din cele 9 
probe. Rezultate : JUNIORI i 
K 1 — I, 
Politehnica (Lupuțiu. 
ieaniu) ; K 
Timișoara;
I. Popovic! ; K 2 — Politeh
nica Timișoara (Popovicî, 
Terceănu); K 4 — Politeh
nica Timișoara ; SENIOARE > 
K 1 — Emina Cadrilaș (Na
tron) ; K 2 — Eug. Tălmică, 
Doina Pențea ; K 4 — Poli
tehnica Timișoara.

Galefan ; K 2 —
Arde-

4 — Politehnica
SENIORI: K 1-

P. ARCAN
coresp. principal

„CUPA MUREȘUL"
I ‘ ■' !

Peste 1 000 âe rimeurenți 
su luat Startul în „Cupa Mu
reșul" la caiac-canoe. Rezul
tate : SENIORI : K 1 500 ni 
— A. Palincaș (Voința Tg. 
Miiteș); C 2 — U.T.A. (Iosif 
Somorai. Tiberiu Dihes); 
K 1 1000 m — Aurelian Rot
ter (U.T.A.); K 2 — Mureșul 
Tg. Mureș (t Coloțian si A. 
Turdai) ; SENIOARE : K 1 — 
Ana Apostol (Constructorul 
Hunedoara) ; K 2 — Voința 
Tg. Mureș (Eva Szekely, Io- 
Janda Dali); JUNIORI : K 1 
500 m — FranCisc Fbldi 
(U.T.A.) ț K 2 500 m -- 
U.T.A. (M. Tecăr, I’avel Iâfti- 
bric); C 1 — Iosif Simon 
(Mureșul Tg. Mureș); C 2 — 
Constructorul Hunedoara (AL 
Fora, Filimon Coman).

IOAN PAUȘ 
corOsp. principal

i

finalele naționale ale școlilor profesionale
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FOTBAL: Victorii categorice!
Primele meciuri între capii de serii s au 

încheiat cu rezultate soonta’e și totodată 
cu scoruri categorice

Fotbaliștii de lă Grupul școlar de e~n- 
strucții-montaj București și-au adjudecat o 
prețioasă victorie — care îi recomandă pen
tru un loo în finală — in fața echipei Grp. 
șc. forestier din Tg. Jiu. Scor final: 4—1 
(1—0). .Constructorii" a-i dominat net. mai 
ales în repriza secundă, obținino o victorie 
pe deplin meritată. Realizatori: Stan (mîn. 
16, 42 și 50) și Sava pentru învingători, res
pectiv, Behl (75). De remarcat faptul că 
jucătorul Stan se află printre pretendeir.it 
lă titlul de golgeter a! competiției.

în celălalt meci, formația Grp. șc. pe 
Moreni a înregistrat o victorie comodă 
cea a Șc. prof, siderurg. Hunedoara, 
scorul de 3—0 (0—0). O primă repriză
studiu, de ambele părți, apoi, la reluare, 
fotbaliștii din Moreni s-au instalat în jumă
tatea de teren a formației adverse, reușind 
să înscrie prin Horoș (mîn. 57) si Neagu 
(67 și 75).

Joi Sînt programate meciurile: $c. prof, 
chim. Ocna Mureș — Grp «c construe* ii- 
montaj Buc. (ira 8.30) și Grp. șc. minier 
Baia Mare — Șc. prof, s denir. Hunedoara 
(ora 10,00). Apoi, vineri vor avea loc ultime’e 
meciuri, pentru desemnarea echipelor care 
se vor întîtni în flnâla programată simbătă 
după-amiază.

la 
cu 
de

Handbalistele și-au desemnat campioana
SIBIU, 25 (prin telefon, de la trimisul 

nostru). Ieri, s-au disputat par* cele finale 
din cadrul rumeuiuj feminin. Ceț 
re«a~tă dispută a oferit-o cmifrur 
tre echipele: Școala profesnau 
București si Șcnaîa agricolă Dosi 
ter.cele. după câteva greșeli daton 
ției, au intrat în panică, permițir 
din Huși (antrenor Vasile liirir» 
distanțeze și să câștige final 
de 10—7. in urma acestui rezul 
cîștigat titlul de campioane națxmaie. In dis
puta pentru locul trei, eri- na Clwbulai șco
lar alimentar Galați a dispus de aceea a 
Școlii profesionale constructii-montaj B'-co
reț ti cu scorul de 11—1*. in cadrul festivi
tăților de premiere, din partea Federației 
române de hacdbal a fosr acordată ectî- 
pei Fabricii de confec*-:-*rxotaje Bucurdș*i 
(antrenor Ana Târingâ) Cupa pentru cea 
mai tehnică echipă, jar d'n partea Comite
tului județean U.T.C. o Cupă celei mai dis
ciplinate echipe — Grupul școlar alimentar 
Galați (antrenor C. Hinsa). Har.dbaJirteî Ma
riana Popa (Grupul școlar UCECOM B xrr- 
rești, antrenor C. TrOCan) i-a fost acordată 
o Cupă pentru cea mai eficace jucătoare a 
turneului.

ate

Mariano BORZFA

\

CÎȚI ATLEȚI ROMÂNI
(Urmare din pap. fj

fost obținute o serie Se victorii 
ale atleților noștri In diferite com
petiții de amploare.

BILANȚ EUROPEAN

Pînă la data de 23 luni® pe lis
tele celor mâi buni 10 atlețl de pe 
continent (avlnd !n vedere ^euro
penele" de la Atena referirile 
noastre se vor mărgini doar la 
bilanțul „Lumii vechi") figurează 
și următorii atleți români : băr
bați : 3 000 m obst. — Gheorghe 
Cefan 8:40,0 (locul IX), înălțime 
— Șerban loan 2,14 m (X), triplu 
Carol Corbu 16,39 (Ut); femei : 
800 m — Ileana Silai 2:03.2 (I),
disc — Lia Manoliu 57.17 (VI), 
pentatlon — Elena Vintilă 4583 p 
(X).

Tinfcm să subliniem că bilanțul 
1969 nu ne satisface integral de
oarece considerăm că atleții ro
mâni au posibilități cu mult mal 
hiari decît cele arătate în con
cursurile acestui sezon. Să nu 
uităm însă faptul că în acest bi
lanț nu apar încă numele unor 
atlete renumite ca Viorica ViSco- 
poleanu și Mihaela Peneș care, ca 
urmare a unor accidente. sînt. 
încă departe de valoarea lor. Sâ 
sperăm că începînd cu meciul de 
duminică de la Constanța ele vor 
găsi drumul spre... Atena.

Deși nu are o legătură directă 
cu acest bilanț, totuși triunghiu
larul de la Sofia (Bulgaria — 
R.D.G. — România) a însemnat o 
pagină tristă în palmaresul echi
pei noastre naționale. Să fi * ' 
vorba doar de un simplu ___
dent ? Poate ! Nu știm încă. D^âr 
concursurile viitoare, și în cazul 
Bulgariei Jocurile Balcanice de la 
Sofia, vor fl în măsură să infirme 
sau nu acest accident 1

DOAR 3 * 21

In zeea ce privește participarea 
la a IX-a ediție a campionatelor 
europene, F.R.A. a stabilit Ine#

fost 
acd-

de ta sfiitul anului trecut per
formante standard care dau drep
tul atleților să fie incluși In lo
tul care se pregătește In vede
rea supremei competiții continen
tale. ca și normele pentru trimi
terea lor la Atena. Afiindu-r.e deci 
la Jumătatea sezonului acum sfnt 
mal puțin importante standardu- 
rile de selecție In lot șl mult mal 
Însemnate cele care dau dreptul 
atleților să fie Înscriși la C.E. 
Pină acum și-au cîștigat acest 
drept doar TREI băie-,1 (Șerban 
loan, la Înălțime. Leonida Cara- 
loslfoplu șl Nicolae Maxim la 
km marș) și DOUA fete (Ileana 
Sila! la 80S m, Lia Manotiu la 
disc). Trebuie să recunoaștem că 
numărul lor este Îngrijorător de 
mic. Ne conSqJftm oarecum cu 
faptul că există și o a doua ca
tegorie de atlețl. a celor cu re
zultate în imediata apropiere a 
acestor norme fixate de F.R.A. 
Este vorba de Nicolae Perța la 
110 mg (14.0—13,9), Csaba Dosa 
Ia Înălțime (Î.13—2.14). Vasile Să- 
rucan lâ lungime G.tS—7.83). Ca
rol corbu la triplu (1Ș.39—ÎS.»'!. 
Virginia Bonei la Înălțime (1.1X— 
1.78). Olimpia Cataramă la disc 
(5S.98—58.00). Mai MM s' - a 
treia categorie a posibil:! 'r : 
Gheorghe Cefan la 3 0î«j m obst. 
rt:35.0), Nicolae Mustață la ma
raton (2.19.0».#). Dinu Plștalu > 
prăjină (3.13). Iosif Naghi 'a 
disc (60.00). Vasile Muresan a 
decatlon (7 000 p). Mariana Geth 
la 200 m (23.6). Valeria Bufanu 
la 100 mg. Argentina Menis la 
disc (56.00). Elena VintiU la pen
tatlon (4750 p). In paranteză am

F.R-A.
i va

la o 
trei 
plinite bar^mirCe. pr-<®des 
piicat și la J.O. Ptîttra CL- 
196^ mult® (fintr® fcresîe exfre fcrt 
inferioâr® câ valoar® ®£Mr fllutfc 
de F.R-A— dar forul •Șe
fie dorește, cort ®St® $8 
ca cel ce vor fi
să aibă performame car® să 5e 
dea dr®ptul <4 «p®re îsrtr-o cee>-

Si

notat normele cerute de r r 
la 1M mg. probi nou», i—na 
fi fixați abia la 1 Iulie ert.

CERINȚELE IAA.F.

MINGI ȘI RACHETE

SERBARE LA SF1RȘ1T DE AN
O« c’c’’.t Care ord a ciclismului ? Poate pentru 

«Z|a __ aot, tSzmcți telespectatori, n-avem parte nici de
M ftrtreg. direct, de transmisie. In materie de

c; B-mân e -, studioul se găsește la nivelul unui 
riar de prvd^cie riWcrt pe la Prundul Bâroăului. La te- 
MMortal <e rfamfttiri seară, nu ni s-a spus mai mult 
de-- <r-e a ci 'igat etapa, pe ce distanja s-a desfășurat 
fi alte «semnee awiăwunte senzaționale. Parcă ar fi tu-
— ■ \r----- u;-.; ;g-; al Austriei — nu al României. Nu mă
tndoetse r-i In ionii unei ort cicliste ni s-ar putea trans- 
«MM <Mti tuci ere de explicații adinei pe tema „de ce 
aa te eRfel ?“ Nu mi îndoiesc ca ni s-ar arunca
jn My f* jaff prea marele idealism cu care privim pro- 
WMM. La krmâ m sfntem In turul Franței. Acolo,
fcMtvMkAeâ fanat ei cumpere helicoptere care transmit 
de tas ceea ce m. Știu elfi comentatori comentează din 
**țfK r* de pe motociclete. De mult nu mai e o minu- 
Mpe a* tn direct o sosire. (Nu mă îndoiesc
ei ador ilfTC» le Fueurtțti ra fi filmată pe larg de 
tdecteMe. pfMrw ■ n< Stoat* pirleala...) Dar dacă nu 
ftnseat rn turul Franței — alternativa nu poate fi oare 
derît a-*-" -iustin, ace^t nimic, această tăcere?

Ca ai t»*cea» te lucruri mai vesele, voi spune că fi- 
nate arpei a «rvt parte de un cadraj al imaginii enervant 
țș etupul. Laatufi la poartă — IU care tiu vedeai poarta 
Faze de țOC aeurmăriie și neintelîgibile. Fixări ale apa
ratului pe die «n jucător care n-avea nici o treabă cu 
teze z r-rlo s*.Za rdgie. nu ne iubea, tn schimb

o abuadeuță de tnterezuri, de care nu am avea motiv 
tă ae plBagm, dacă n-ar fi fost âfît de „telefonate", <cum 
te tpuue te box. Foarte puține surprize In răspunsuri. 
Co**tn*te ji Jenei erau mulțumiți peste poate, băieții 
de te l'.T.A. erau ți ei fericiți — totul se transforma 
tutr-o fmmal ți firească sărbătoare școlară în care fie
care sentiment ere te locul lui. Leii deveniseră mielușei. 
•. s-a făcut luntre-punte să aducă în fața-micro-
faaMtei n om de te Dinamo. (.Nu e o imputare, e o 
augestie utopud—f. A# fi fost gteu, știu, dar am fi făcut 
te purta), adică. an* fi intrat In necunoscut, tn întuneric, 
tn sentimente complicate, tn vorbe neașteptate. De la 
teitatMM vorbelor neașteptate, de aici pornește repor- 
tajM. Inter tini. De la O echipă care pierde Intr-o singură 
tiptfrstei ți eupa ți camptonatul, de la asemenea tn- 
'---c—. 'a asemenea dureri tn fața cărora e greu să 

,» țnCfpe televiziunea, de la fața
L-.'î a omului. Nu vreau să îâu apărarea gestului în

durerat ew care Dtnamo s-a retras după luptă — ar fi 
■■ . să se apere singuri — eu iău apărarea

■> r- .-po-tive. dornic s-o văd angaiindu-se fără
r'-uriumui ți patima luptei. lilizindu-ne mereu 

tn victoriei, nu tom progresa niciodată! Voi admite 
că cu creionul trimis unui ziarist antiutist

.... . •■-.:••• conform angajamentului luat — avea
Rond țt tndMptățirea hii. La vremea potrivită, am decla- 
■z- -1 l--.-c.-tarea eu care acel ziarist se opunea unui 
tmnmf al V.T.A.-ei tmi displăcea, mal ales Că fi eu do- 

jatd — victoria Școlii arădene, convins că 
L'~uamo-i mai buni—

v .-r-r -A ți suporterii au dreptul la o brutalitate ase- 
*n -cz'-.că. mai ales tn Clipa triumfală cind 

Oerzarze q~eu generozitatea de răutate. Cu ajutorul 
ziaristul respectiv a fost pedepsit printr-o 

-t-e amabilă In fața întregii țări. înțeleg că-i
- re-și năduful pe presă —ce tristă facilitate!
— dar esnlada nu e înțeleaptă nici In acest domeniu, al

--r. fie el benign. Căci la ce gest va avea drept 
ace: ziarist fși el om cu d'-ept la replică, la vanitate fi 
•-vr-» smabCă I) dacă V.T.A. — așa cum O prevedea 

’ — n« ra face față fn „Cupa campionilor" ? Știu 
-f « . e pot-'it «8 te pîndeștî la aja ceia în clipele
- -"zmei — dar nici -u ne putem petrece Viața într-o 
țe~Țetyă se-ta-e la jff-șft de an. chiar dacă cel premiat

e

CULOARE..,
• M. Slavic, VI. Moraru, A\ 

Covaci și D. Naghi însoțiți ds 
prof. Gh. Dimeca au plecat la 
Syracuse pentru a participa 
la întrecerile „Trofeului celor 
7 coline".

• Echipa de polo (tineret) 
a țării a părăsit Gapitala ple- 
cînd la Alma Ata pentru a 
participa la un turneu inter
național. Din lot fac parte 
Slăvei și Huber (portari), Bar
tolomeu, M. Popescu, 0. Rusul 
CI. Rusu, Olac, Băjenâru, Ma- 
rica, D. Popescu și D. Frincm 
Ne-a surprins în mod neplă
cut prezența în echipă, alcă
tuită de S. Vasiliu șl P. Nicu-‘ 
lescu, a Jucătorilor Gornel 
Rusu ți Badea Băjenâru care 
au depășit limita de vîrstă 
acceptabilă în această selec-

a 
de 
Ta

țlonată.
• Multipla campioană 

recordmană de junioare 
țării, Giea Manafu, lipsește 
mal multe săptămîni de 
antrenamentele înotătorilor 
de la Steaua. întrebat asupra 
cauzei care determină absen
țele brasistei, antrenorul ei,- 
Gh. Dimeca, ne-a declarat că 
Inotăt.oarea gălățeancă inten
ționează (la 18 ani) să aban
doneze activitatea competițio- 
nală(!) într-o fază în care se 
află încă destul de departe de 
nivelul maximelor posibilități.

UR NOU COMPLEX SPORTIV) 
LA CONSTANTA

La Constanța a fost dat Irt 
folosință complexul sportiv 
„Tomis'*. Noua bază sportivă 
dispune de o sală de gim
nastică, una do box și una 
de lupte. De asemenea, acest 
Complex cuprinde săli anexe, 
un cabinet medical, o baie- 
saună și un cămin pentru ca
rarea sportivilor. (Agerpres)

ȘEDINȚA COMITETULUI
LUPTEF. R.

Concursul de verificare 
selecție a tenismanâlor

noastre fruntașe a fost Ciș- 
tigat de Iudit Dibar. Urmată 
de Julieta Namian Boboc și 
Eleonora Dumitrescu. Iată 
citfeva rezultate : Dibar — 
Boboc 6—2, 6—4 ; — Dumi
trescu 6—4, 10—8 ; — Ciogd- 
lea 6—4, 6—4 ; — Horțâ 1—6.

Dac de f apt...
ȘTRANDURILE UITĂ...

6—1, 7—5 : Dumitrrsrw — 
boc 6—4. 7—5: — Cîogi 
6—4 4—6 6—2: Boboc
Horța 7—5. 3—6. 6—3; Cîo- 
golea — Horșa 7—9. 6—3. 
6—3.

• Intre 3’ : = 6
liă. lă Tg. Murtț te desfă
șoară etapa finală a carrrrig
natului reputhean rie lenis 
rezervat copiilor. î.a între
ceri participă peste 100 de
concurOnțl din Bucurat. 
Arâd. Cluj. Devă. Ca-ățL Ia- . 
Oradea. Brașov Timișoara. 
Tg. Mureș. (L Păuț, ■—e p)

• Clubul sportiv >ini\ers;-
tar Construcții orgăr reazf un 
curs de inițiere pentru coc: 
la tenii, p* terenurile «ale de 
la baza spOTW I - ; - Izvor
(intrarea prin Riața Puișor, 
curtea fabricii Trv-ntajul 
Ro«u ; autobui 33, tramvai 25)

• I^a turneul inls'-ational 
de tenis de la Zinnosv tz 
(R. D. Germană), țara noastră 
vă fi reprezentată de jucătoa
rele tuait Dibar, Julieta Bo
boc. Eleonora Dumitrescu, 
precum ți jucătorii Viorel 
Mațcu ți Codin Dumitrescu.

oea ’ 
etapele 

*>•

BELPHEGOR

Astăzi, de
loc la sediul C.N.E.F.S. șe
dința Comitetului federației 
de lupte. Participă membrii 
comitetului federal, președin
ții comisiilor județene de 
lupte. Au fost invitați antre
nori fruntași și activiști spor
tivi.

la ora 16, are

flț.

TINARA GENERAȚIE
rft ț- r«ea—». car» au atrăs 
atenț.a în mod deosebit asu
pra activității, privită în per- 
spoe'ivâ. a tinerilor fihăliști.

în prunul rind. au fost evi- 
ce-‘.e roedete selecției, majo
ritatea echipelor prezenttnă 
;s<ători de talie convenabilă, 
detați cu calități fiiice. Excep
ție a fost echipa de băieți din

în gr-era!, formațiile de ju- 
ori ți școiare au manifestat 

ci acest prilej calități deose. 
bite în ce privește dinamică 
efortului, chiar în comparație 
cu divizia B. dar. în același 
timp, au manifestat uneori o 
Slabă corelare a factorilor an
trenamentului. De pildă, unele 
erau bine pregătite fizic, dar 
ceva mai slab tehnic ți tactic.

Mi aș permite, de aceea, să 
recomand un accent sporit pe 
aceste capitole la echipele de 
junioare. în special în condiții 
de calități fizice superioare, 
fapt care ar permite realiza
rea și formarea unei persona
lități deosebite. La formațiile 
de băieți am putut observa un 
plus în acest sens, pregătirea 
atletică destul de bine reali
zată reprezentînd un suport 
corespunzător pentru pregăti
rea tehnică, ce e diept, însă, 
fără Ca în pregătirea tactică 
individuală să se observe lu
cruri deosebite în relația ata- 
cant-ăpărător.

Echipa campioană feminină, 
Lie. nr. 35 București, a reu- 
ș t să cîștige fără mari difi
cultăți campionatul, datorită

efortului colectiv și sub îndru
marea competentei exigentă 
a prof. Benone Ghenrghe. A 
doua clasată, formația din Tg. 
Mureș antrenată de prof. Gh. 
Fiillop, a constituit o adver
sară incomodă pentru cam
pioane.

Liceul nr. 35 din Capitală 
Și ă adjudecat și titlul mascu
lin. Campionii au făcut dova
da unor cunoștințe Colectiva 
Superioare celorlalte echipe, 
au prezentat un lot omogen și 
au avut în final satisfacția de 
a-și vedea încununate multele 
ore de antrenament pe care 
le-a condus cu pricepere prof. 
Valentin Dăscălescu. Ei au fost 
urmați în clasament tot de o 
formație din Tg. Mureș, cea 
antrenată de praf. Ernest Tor- 
day. Lie. nr. 2 din Tg. Mureș 
a confirmat, prin prezența sa 
marcantă în finală și mai ales 
în meciul cu campionii, serio
zitatea și competența conduce
rii tehnice. în orice caz, fina
listele din Tg. Mureș au con
tribuit. alături de promovatele 
în divizia A, la formarea con
vingerii că baschetul se reafir
mă la Tg. Mureș.

Mihai NEDEF

Unele orașe au bazine des
coperite, dar cele de pe malu
rile Oltului și Jiului, ale Mu
reșului sau Dunării îți pot per
mite „apă curentă" și adătt- 
gîndu-i citeva cabine și o mi
nă de nisip, inventează ștran
durile.

Irt ciuda Dîmboviței pierdu
tă sub pavaje, Bucureștiul nit 
apelează la bazine căci are 
lacurile și pe malurile lor a- 
dună, duminicile, poate că a 
zecea parte a populației sale.

Din păcate — chiar în anul 
acesta cind nisipul pare mai 
măturat, buruienile mat smul
se din Floreasca și Tei. chiar 
în anul acesta cind cabinele 
sînt mai din timp vopsite, re
parate și florile mai îngrijite
— ștrandurile uită (oh, eufe
mismele !) că reprezintă cea 
mai accesibilă bază sportivă 
de masă ți cea mai căutată 
în sezonul estival. Ștrandurile 
uită că pot fi folosite și la 
înot nu numai la interminabile 
plimbări — și e simptomatică 
priveliștea oferită de Floreas
ca I sau II, sub cdnictilă, cu 
zece mii de tineri pe mal și cu 
cincisprezece în apă, cu zece 
mii de tineri pe uscat dintre 
care foarte puțini schițează 
pase de volei ,,la cerc" sau 
bat mingea cu piciorul acolo 
unde e înghesuiala mai mare.
''rândurile uită că și-ar putea 

confecționa citeva cadre din 
Stilpi, de care să atirne inele, 
trapeze, prăjini, funii cu no
duri, uită că două coșuri de 
baschet reprezintă — în bani
— o nimica toată, iar plasele 
de volei ar putea fi închiriate 
la fel ca șezlongurile, umbre
lele și colacii de cauciuc de 
care sînt pline tonetele res
pective.

A apărut, de curînd, la Bor
dei, o instalație (un teren ? o 
construcție ?) de mini-golf, 
bizară și cochetă unde contra 
unei sume modice dar pre ten-

țioase pentru buzunarele,____ ________ j Stu
denților sau elevilor se poate 
lovi cu crosa într-o mingișoată 
care Străbate canale, punți și 
mici labirinturi de beton, insă 
capacitatea noii instalații (te
ren ?, construcție ?) e insigni
fiantă față de cea a ștrandului 
(poate și-ar fi pășit locul un
deva, la bazinul Lido), iăr pre
țul ei, bănuim, ar fi acoperit 
costul tuturor trapezelor, ine
lelor, funiilor cu noduri și co
șurilor de baschet neceSpre de 
jur împrejurul lacurilor Capi
talei.

Iar dacă cineva ar 
cum trebuie dispuse 
trebuie să arate toate 
i-atn indica ștrandul 
țese de la Tei — care pare a 
se afla nu pe celălalt mal al 
lacului, față de ștrandul pen
tru public, ci in altă țară.

Există însă, de fapt, attta 
dezinteres pentru sensul spor
tiv al ștrandului, pentru asi
gurarea unor elementare in
stalații de gimnastică, a unei 
modeste propagandă vizuale în 
sensul acesteia incit rindurile 
de față li se vor părea celor irt- 
drept dacă nu inoportune, mă
car ciudate... Care trapeze 7 
Ce fel de coșuri pentru bas
chet ? Nu e deajuns că stația 
de difuzare toarnă bucăți ră
suflate de jazz în capul ju
nilor plictisiți ? Dacă vor să 
se miște n-au decît să facă 
genuflexiuni sau să bată min
gea in locurile indicate pentru 
asta.

Dar ștrandurile uită că pot 
fi folosite — chiar fără insta
lații speciale — cel puțin la 
înot. (Ce simple concursuri de 
viteză, traversări, rezistență 
etc s-ar putea organiza, atei .')■

Uită, din părțile, și nu văd 
cine le ar putea ream.ni toate 
astea.

DE
întreba 
fi cum 
acestea 
studen-

C«mîl BACIU

ECHIPA FEMININĂ 
HANDBAL RAPID 

ÎNVINGĂTOARE
IN R.F.G.

După cum am anunțat, echi
pa feminină de handbal RA
PID întreprinde un turneu în 
R. F. a Germaniei. Handba
listele feroviare au cîștigat un 
tUrneu-fulger, disputat în lo
calitatea Salzgitter, după ce 
au întrecut două puternice for
mații din prima ligă a cam
pionatului vest-german : Ha
nover și Braunschweig.

pentru examenul de admitere

Se primesc candidați (oină la 18 ani) din toată țâra, 
iar fete numai pentru meseriile de tîmplari ți strungari.

128. sector 8
ÎNSCRIEM

iulie 1969, lă LRMÂTOARELE MESERII :

înscrierile se fac numai pină la data de 30 iunie 1969. 
Examenul incepe pe anta de 1 iulie 1909, ora 8.

C.P.M.B TRC.C.B

Chitilei
FRIMEȘTE 

din sesiune®

Șos.
GRUPUL ȘCOLAR Nr. 2 BUCUREȘTI

— INSTALAȚII ÎNCĂLZIRI CENTRALE
— INSTALAȚII SANITARE
— INSTALAȚII ELECTRICE
— SCCLIERl MATRCTERl
— LĂCĂTUȘI MECANICI PENTRU INDUSTRIA CON

STRUCȚIILOR DE MAȘINI
— STRUNGARI
— FROTEJATORI METALE (nichelăj — crotnaj)
— TÎMPLARI MANUALI UNIVERSALI
— TÎMPLARI MOBILA, ARTICOLE TEHNICE

Pentru lămuriri suplimentare vă veți adresa 
Secretariatului școlii, telefon 18.30.35.

INFORMAȚII TURISTICE
Agenția O.N.T. București oferă bucureșlenilor în sezonul de varâ un 

bogat și variat program de excursii cu o durată de 3 la 12 zile.
Cu autocarfele 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.

în Delta Dunării se organizează excursii cu O HuraW He 5 zile. 
Inîbrmalii și însciieii la filialele O.N.T. din B-dul Republicii 68 și 

Calea Victoriei 100.
............. ............ ........... . ■ ' '1 ;

pretendeir.it
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TRIMIȘII NOȘTRI LA BALCANIADA DE TINERET TRANSMIT:

Bulgaria - Turcia 1-1 (01)
SIBIU, 25 (prin telefon). — 

BDeși la ăl treilea joc în inter
val de numai patru zile, fot
baliștii turci au început jocul 
In trombă, reușind să deschi
dă scorul în minutul 10. Aflat 
pe post de extremă . stingă, 
Metin a centrat în mijlocul 
careului advers și ENDER a 
trimis „dintr-0 bucată", cu 
latul, în păianjenul din stin
gă porții apărată de Panitza r 
I—0 pentru Turcia.

Ca șl în partida cu echipa 
Greciei, purtătorii tricourilor 
roșii se remarcă prin clarita
tea și finețea acțiunilor, dar 
Ender și Metin conduc exa
gerat de mult balonul cu cară 
fac adevărate jonglerii. Spre 
pildă, în min. 20, Ender — CU 
mingea la picior — simulea
ză, spre deliciul galeriei, lega
rea șiretului la bocanc ți în 
clipa în care îl atacă fundașul 
bulgar Gerov, îl fentează în

maniera în care toreadorii e- 
vită taurii... Fotbaliștii turei 
dețin inițiativa și în min. 30 
Meăut ratează cu poarta goa
lă. Fotbalul, însă, se răzbună 
șij din învingători probabili,

jucătorii turci sînt egalați cn 
două minute înainte de fluie
rul final, cînd IORDANOV 
speculează greșelile în lanț ale 
apărătorilor barei și 1—1...

D. VIȘAN

CLASAMENT
1. România 3 3 0 0 6—3 6
2. Grecia 2 2 0 0 4—2 4
3. Bulgaria 2 0 1 1 2—3 1
4. Turcia 3 0 1 2 4—6 1
5. Albania • 2 0 0 2 1—3 0

România
SIBIU, 25 (prin telefon). — 

Victorie lâ limită, realizată 
după un joc de luptă epuizantă. 
Echipa României, în care au 
fost introduși cîțiva jucători noi 
dih cauza accidentărilor în par
tidele anterioare, a avut pe
rioade îndelungi de dominare, 
însă din nou finalizarea a lăsat 
de dorit. Chiar din primul mi
nut, jucătorii albanezi au ară
tat că vor lupta cu multă dir- 
zenie pentru realizarea unui 
scor favorabil. Avînd lovitura 
de începere, el au inițiat un 
atac ți Zhega a șutat puternio 
de la distanță, însă Oprea a 
respins balonul. După patru mi
nute, același Oprea a reușit in 
extremis să prelungească min
gea în corner, la 0 „bombă" a 
lui Ceco Care se îndrepta spre 
păianjen. Jucătorii români se 
pun pe picioare și în min. 9 Du
mitrescu încearcă vigilența por-

FENERBAHCE
In românia

A fost perfectat turneul 
echipei de fotbal FENER
BAHCE din Istanbul. Forma-

• ția turcă va susține la noi 
r două jocuri în luna august,
• unul la București cu Dinamo 

ți altul la Constanța cu Farul.

CUPMANI1 AU PLECAT 
IEPI IN VACANTA

După ce și-au făcut, Ieri di
mineața, Ia terenul Ghencea, o 
ultimă poză „in corpore", pentru 
album, fotbaliștii de Ia Steaua, 
cîștigătorii „Cupei României", 
au pornit ieri pe drumurile va
canței. Marea majoritate a cup- 
rnanilor au luat calea litoralului.

în afara cunoscutului inter
național DELEANU, care a 
optat pentru Dinamo Bucu
rești, unde — se pare — va 
face pereche de fundași cu 
PAL (Petrolul), un alt fotba
list de la Politehnica lași și-a 
încheiat cu succes studiile i 
ȘTEFANESCU. După cit sîn- 
tem informați, el va opta pen
tru campionatul următor în 
favoarea echipei din orașul 
său natal : F. C. ARGEȘ.

Redevenit bucureștean (pen
tru o scurtă vacanță) volubi
lul antrenor VALENTIN STA- 
NESCU, ne-a destăinuit că in 
pofida numeroaselor invita
ții — va rămîne pe meleagu
rile brașovene. Cît privește 
echipa, se pare că în ediția vi
itoare ă campionatului, Stea
gul rOșu va beneficia de apor
tul unor tineri jucători ca 
Naom (Metalul, București), 
Humelnicu (Tractorul Brașov) 
și alții.

Blondul mijlocaș feroviar, C. 
JAMA1SCHI se află, după pro
movarea cu .succes â tinărului 
Dumitru, de multă vreme in 
postura de rezervă. El ne-a in
format, recent, că in această 
perioadă de inactivitate compe- 
tițională și-a încheiat cu Succes 
liceul. în momentul de față, 

ț JAMAISCHI speră să găsească 
înțelegere la conducerea clubu
lui RAPID în acordarea dez
legării. Unde va activa în sezo
nul viitor ? Poate la Politehnica 
Iași...

AZI SE TRAG LA SORȚI JOCURILE
BARAJULUI PENTRU DIVIZIA B

După cum am fost informați 
de secretarul general al F.R.F. 
FLOREA TANĂSESCU, 
se vor trage la sorți, 
diul federației, jocurile 
raj pentru calificarea 
vizia B.

astăzi 
la se- 
de ba- 
în di-

Albania 2 1 (O-O)
tarului albanez Dinella. în con
tinuare, fotbaliștii noștri au ini
țiativa, construiesc acțiuni ofen
sive, dar sînt vădit incomodați 
de sistemul defenisv al echipei 
Albaniei. Jucătorii albanezi 
joacă cu libero (Dhalesi) ți în 
partea lor de teren fao marcaj 
om la om. Minutele se scurg 
fără ca vreuhul din atacuri să 
fie finalizat. în min. 35, Do
mide ajunge pe partea stingă, 
de unde centrează ideal în ca
reu, Ia Broșovschi ț mijlocașul 
echipei României trimite însă, 
de la 10 m, mingea peste poartă, 
ratînd o favorabilă ocazie de a 
deschide scorul.

în repriza a doua, tricolorii 
atacă, preduo panică în careul 
advers și., atît. Spre surprin-

derea generală, jucătorii alba
nezi inițiază' un Contraatac în 
min. 57 și deschid scorul. îna
intașul Bizi pătrunde în partea 
de teren a echipei române, De
selnicu se retrage, ezitînd să-1 
atace, și înaintașul albanez țu- 
tează puternio de la 25 m, tri- 
mițînd balonul în plasă. 1—0 
pentru Albania. Apoi, jucătorii 
albanezi se retrag în apărare, 
pentru a menține rezultatul. Do
mide, Dumitrescu și Petreanu 
acționează mai clar și apărăto
rii adverși sînt nevoiți să acor
de cîteva cornere. La o astfel 
de lovitură, executată de Pe
treanu, în min. 77, Dumitrescu 
a egalat situația pe tabela de 
marcaj. Ultimele 10 minute se 
joacă pe— întuneric. în min.

IMBUNATAJIREA ACTIVITAJII
(Urmare din pag. I)

echipe. Competiția se va des
fășura sistem tur-retur, toam
na ți primăvara, cîștigătorii 
seriilor participînd apoi la 
faza finală ce se va disputa 
sistem eliminatoriu. În divi
zia națională vor activa echi
pele de juniori ale secțiilor 
divizionare A, B, C, prec m 
țî un număr de școli sporti
ve, licee de fotbal și școli 
profesionale, precum și unele 
licee de cultură generală.

Pentru juniorii asociațiilor 
cu echipe în campionatele ju
dețene se vor organiza, în 
continuare, competiții pe plan 
local:

în ceea ce privește cam
pionatul școlilor generale, or
ganizat de către -Consiliul 
Național al Organizației Pio
nierilor, în colaborare Cu co
misiile locale de fotbal, se 
va asigura O dinamizare a 
lui prin desfășurarea fazelor 
zonale și a finalei pe țară.

Campionatul școlilor pro
fesionale va fi .Organizat si 
în viitor după sistemul ac
tual, care s-a dovedit pe de
plin eficient, în vreme ce ele
vii liceelor de cultură gene
rală ți de specialitate vor 
fi cuprinși într-un campionat 
separat (vor avea, totuși, 
drept de participare și elevii 
juniori legitimați la cluburi), 
ale cărui jocuri se vor dis
puta bilunar, în cursul săp- 
tămînii.

Preconizînd aceste măsuri 
destinate a îmbunătăți siste
mul oompetițional, federația 
manifestă totodată preocu
pări în • direcția dezvoltării 
și diversificării unităților în 
care se formează tinerii fot
baliști. Pe baza hotărârii Bi
roului federal. în ultimele 
luni au fost înființate 16 noi 
centre de COpii ți juniori, 
astfel că numărul total al a- 
eestdra s-a ridicat Ia 38, în- 
globînd 3800 de tineri jucă
tori, de instruirea cărora se 
ocupă 77 antrenori cu nor
mă întreagă și 37 instruc
tori. Avînd în vedere eficien
ța acestor nuclee de bază ale 
pregătirii tineretului nostru 
pentru fotbâl, federația inten
ționează extinderea rețelei 
existente, astfel ca în anul 
1970 în asemenea centre să 
fie cuprinși apioximătiv 5 000 
de copii și juniori. Totodată, 
se preconizează unele mă
suri energice în vederea per
fecționării activității acestor 
unități, a asigurării unor con
diții mai bune procesului de 
pregătire. Astfel, Se prevede 
obligativitatea ca asociațiile

ți cluburile s? asigure, în 
termen de un an. pentru fo
losința exohjsivs a centrelor 
de copii ți juniori, minimum 
două terenuri, dintre care 
unul omologat oficial, ți să 
contribuie 
tor centre 
țin egală 
Subvenția 
rație. Pe 
nindu-se seama de fluctuația 
prea mare a cadrelor tehni
ce, s-a hotărit ca orice miș
care a antrenorilor ți instruc
torilor de la centrele de co
pii țf juniori să 
fi efectuată fârâ 
derației.

Consta tîndu-se 
sportive au dat rezultate ex
celente în unele ramuri de 
sport și că ele pot aduce 
aceeași contribuție valoroasă 
și în domeniul fotbalului, fe
derația și Ministerul învă’ă- 
mintului au ajuns !a conelu- 

reoente 
condiții

la finanțarea aces- 
cu o sumă cel pj- 
cu jumătate din 
acordată de fede- 
de altă parte. ți-

tiu poată 
avizul fe-

că școlile

zia, în urma unei 
analize, că există 
pentru extinderea numărului 
secțiilor de fotbal de pe lîn- 
gă aceste școli de la 17 la 30. 
cu un efectiv de 3000 elevi.

DIVIZIA CELOR 128 DE ECHIPE

BILANȚULUI
a
a 

ii puțin de 128 
I. In mai toate

n urma noii împărțiri teritorial-administrative a țării, Federația română de fotbal 
purces la mărirea numărului de echipe ce aveau să ia parte la ediția 1968—1969 
diviziei naționale C. Și astfel, la startul competiției s-au aliniat nu mai 

de formații, împărțite, după criterii geografice, in opt serii a cite 16 ech’pe. 
colțurile tării, măsura a fost salutată cu entuziasm, cu bucurie și speranțe. Orașe mai 
mici, și chiar comune, cu formații fruntașe în fosiele campionate regionale s-au văzut re
prezentate în cea de-a treia competiție fotbalistică a țării. Deci, fotbalul, la nivel de per
formanță — cel puțin acesta a fost mobilul ființării diviziei 
popularizat în toate județele. Din acest pur.ct de vedere -

CORTINA A CĂZUT. 
CE CONCLUZII SE DESPRIND?

85, Petreanu centrează în ca
reu. Vlad sare peste un buche» 
de jucători și înscrie cu capul 
golul victoriei: 2—1 pentru Ro
mânia. Cu două minute înainte 
de fluierul final, Bizi este eli
minat pentru proteste repetate 
la deciziile arbitrului, după ce 
fusese avertizat

A arbitrat foarte bine Papa- 
vasiliu (Grecia), ajutat bir.e la 
linie de Ciukov (Bulgaria) și 
Bașar (Turcia).

Iată „ll*-le român care a în
vins echipa Albaniei t Oprea — 
N. tcnescu, Deselnicu, Stciees- 
Cu, Popovic:. Vlad, Broșovtchi, 
Flortscu (min. 60 Petreanu), 
Lupulescu, Domide, Dumitrescu.

In umbra unei lupte acerbe pen
tru utlu: de camptoană și evitarea 
retrogradării (divizia A) și a unei 
Întreceri interesante (divizia B), 
cele 64 de partide aie fiecărei eta
pe din d.v*z.a C au atras, totuși, 
atenția a zeci și zeci de mil de 
spectatori. Pentru că Metalul 
Plopeni sau Chimia Făgăraș, Mi
nerul Anina sau Olimpia Satu 
Mare au însemnat, pentru mulți, 
poete mai mult decit Rapid, Stea
ua s* j Farul. In inimile a mii de 
iubitori ai fotbalului, jocurile de 
divizia C au creat emoții, au ge
nerat pasiuni demne de „tifosi" 
reputat:, au produs bătăi de cap 
ia fei de mari ca cele ale plteș- 
teniior. ducind. din păcate, la 
manifestări ce au depășit cu mult 
limitele fair-play-ulul. „Acesta-i 
fotbalul”, vor spune unii. Dar 
vom vedea dacă au sau nu drep
tate. fiindcă din acest punct de 
vedere, divizia c este o lideră in
contestabilă, 
loc dorite.

cu .performanțe- de

★
sâ remarcăm faptul

P. V1NTILA

FOTBALISTICE
Tot în urma în» ger ii inter- 
venfte între aele două foruri, 
vor lua ființă, pentru început, 
două licee cu 
educație fizică profilate pe 
fotbal. Ele vor constitui for
me »uperx»-e de pregătire 
a tinerilor fotbal-.ștl. în care 
se vor putea îmbina armo- 
r.:oa activitatea școlară cu 
procerul de instruire spor
tivă.

tn ceea ce privește proble
ma cadrelor tehnice, în afara 
măsurilor mai ample aflate in 
pregâ'.ire pentru școlarizarea 
antrenorilor, re preconizează 
instituirea unor cursuri bi
anuale de specializare pentru 
toți tehniGier.if care lucrează 
a centrele de copii și ju

niori, la teolîie sportive și în 
alte unități destinate tinerilor 
fotbaliști.

Selutînd toa’e aceste m,5- 
< iri preconiza’e de federație, 
ne exprimăm totodată con- 
v;-.serea că se vor depune 
eforturile necesare 
transpunerea lor 
astfel ca lărgirea 
masă a fotbalului 
cetină o real'ta te.

icee pregram de

pentru 
în viață, 
bazei de 
nostru să

Mal iota, 
eâ pentru multe formații, divizia 
C a Însemnat un bun prilej de 
afirmare, câ acolo unde s-a mun
ci cu strg. unde s-a înțeles pe 
deplin menirea acestei competiții 
cu o atît de largă participare, 
unde s-a lucrat in perspectivă și 
s-a apelat la tineri plini de am- 
b»țu șl doroid de afirmare, re- 
zul-.ateie n-au lntjrziat să apară. 
Multe meciuri s-au bucurat de 
aprecieri frumoase, formații poa
te necunoscute au fost evidenția- • 
te. Uneie dintre ele au probat șl 
in „Cupa României' potentele de 
care dispun (in primul rtnd Mi
nerul Anina, intrată in optimi).

Elogiile se cuvin mai intli li
derilor : Stttnța Bacău, IJS.U. 
Medgidia, Metalul Ttrgoviște, Me
talul Plopeni. Minerul Anina, 
Chimia Făgăraș. Olimpia Satu 
atare. Știința Petroșani. Cu excep
ția stiider.ților din Valea Jiului 
ri • cdor din Bacău, restul frun
tașelor au terminat întrecerea cu 
peste I puncte avans față de „sea 
cmzi'. Deci, succesul ior e de 
necontestat. Dar. au fost și alți 
parteneri de întrecere deosebit de 
activi. Lupta sportivă dintre Știin
ța Bacău si Fcresta Fălticeni, due
lurile Metalul Plopeni — Unirea 
Fecsam. Olimpia S. Mare — Vic
toria Cârti sau cel dintre minerii 
din Anina șl cei din Lupent au 
dat frumusețe acestei competiții; 
certlfidndu-i existența și, mal a- 
:es. necesitatea. Apoi, o consta
tare ce vine să confirme o regulă 
de mult verificată este aceea că 
formațiile fruntașe sînt șl printre 
cele cu mediile de vîrstă destui 
de mi« (Știința Bacău — 22 de 
ani. Metalul Tirgoviște — 21. O- 
limpia S. Mare doar cu 4 jucă
tori peste 24 de ani), echipe unde 
juniorii n-au tmbătrinit pe banca 
rezervelor, unde preorupările 
pentru un fotbal mal aproape de 
cerințele actuale au fost mâi evi
dente. La 15—20 de formații de di
vizia C s-au creat nuclee de ju
cători mai omogene, munca in 
perspectivă a fost satisfăcătoare, 
valoarea „U“-lul de bază cres- 
cind, astfel, de la o etapă la alta.
AH, LUPTA PENTRU PUNCTE !

Dar, din constatările forurilor 
tn drept (comisia de Competiții; 
colegiul de arbitri $1 observatorii 
federali), ca și din cele văzyte de 
noi, se poate afirma că in mare 
măsură jocurile din divizia C au 
purtat amprenta luptei pentru cele 
două puncte, pentru un loc mei 
bun „sub soare" (adică în clasa-

C — s-a văzut răspîndit șl 
un fapt pozitiv,
ment), manifest!ndu-se mal puți
na preocupare pentru calitatea jo
cului. De aici, goana după jucă
tori gata formați, cu care să se 
ciștige imediat, crearea unor con
diții optime de refugiu a celor ce 
nu mai corespundeau in diviziile 
A și B. neglijarea juniorilor, igno
rarea muncii la antrenamente, a 
perspectivei. în divizia C Intllnim 
nume de fotbaliști ce au figurat 
cu mulți ani în urmă în formații 
de divizia A sau B : V. Dărăban, 
Z. David, Hulea. Valcan, Trif, 
Public, Balint. Au alergat după ei 
antrenori plictisiți de a lucra cu 
juniorii șl copiii, care considera 
că e mai bine (noi spunem mai 
comod) să aibă în formații fot
baliști care să știe să execute un 
șut din void decit alții pe care 
trebuie să-1 învețe. Dar acești 
antrenori au uitat că au trecut 
anii și că virsta îșl spune cuvîn- 
tul. Acest du-te-v!no poate fi 
concretizat de citeva cifre : Pe
nicilina Iași, S.U.T. Galați, Fi. ro- . 
ție Tecuci șl Rulmentul Birlart 
au folosit in recentul campionat 
cite 31 de jucători, Aurora Urzl- 
ceni șl Minerul C. Lung : 33. iar 
Sirena Buc. : 36 1 Ce perspectivă, 
ce omogenizare și ce joc se puteau 
realiza in aceste condiții ? In loc 
de răspuns, o precizare : nici una 
dintre aceste echipe nu s-a cla
sat mal sus de locul 10.

A PLOUAT CU SANCȚIUNI

Apreclerlie bune, frumoasele re
zultate ale celor mal vrednici; pă
lesc. din păcate, în fața unor ci
fre ce nu pot fi ocolite. în această 
întrecere de largă participare (pe 
care federația a inițiat-o ÎN SCO
PUL PROPAGĂRII FOTBALULUI 
ÎN TOT MAI MULTE LOCURI; 
PENTRU FORMAREA ȘI AFIR
MAREA TINERELOR TALENTE, A 
REZERVEI DE CADRE PENTRU 
DIVIZIILE A și B), formații; ju
cători și, din păcate, antrenori șl 
conducători de secții au căutat să 
învingă prin mijloace nepermise; 
să acopere golurile din pregătire 
slabul nivel tehnlco-tactic, prin 
durități șl Injurii la adresa par
tenerilor șl arbitrilor. Așa se face 
că. comisia de disciplină a suspen
dat — pentru loviri. Injurii, pro
teste la decizia arbitrilor și chiar 
acte huliganice — 333 de jucători 
care au primit in total 679 de eta
pe. 71 de fotbaliști au fost sus
pendați pe o etapă; 136 — două 
etape, 66 — trei etape, 39 — patru 
etape, 8 — cinci etape, 9 — șase 
etape. 6 — zece etape. 7 echipe au 
primit avertismente pentru indis
ciplină șl slabă organizare, 11 — 
un ultim avertisment; 5 formații 
au avut terenul suspendat pe o 
etapă. 9 pe două etape; 2 pe trei 
etape, una, patru etape, iar alta

șase etape. Numele echipelor. în 
cauză, dacă le veți căuta în Cla
samente, le veți găsi la... sub
sol : Cimentul Bicaz (locul 15); 
C.I.L, Rm. Vîlcea (16); Șoimii Ti
mișoara (16); Bihoreana Marghlta 
(12), Minerul C. Lung (15). Aurora 
Urzlcenl (16). în schimb, în ra
portul comisiei de competiții șl 
disciplină fruntașele figurează ca 
exemple în organizare șl compor
tare : Știința Bacău, Victoria Că
rei, Chimia Făgăraș, Metalul Tir
goviște, ultima fiind formația care 
se mîndrește că a crescut pe Dinu 
(Dinamo Buc.), pe N. Ionescu (Pe
trolul), pe Bărbulescu din 
U.E.F.A. 1968.

Multe echipe au mers pe 
cipiul : ^oricum, puncte să 
și astfel în divizia C s-au 
toate recordurile în materie de 
contestații. Au fost depuse 118; 
dar admise doar 9, fiindcă restul 
erau fără temeiuri. Și lanțul slăbi
ciunilor — rod al slabei munci 
de educație; al ignorării discipli
nei sportive — a continuat : Topl- 
torul B. Mare, Ancora Galați șl 
Carpați Brașov, de pildă, și-au 
permis să schimbe ora de joc 
fără avizul federației și înștiința
rea adversarului ; Unirea Negrești 
a fost scoasă din competiție pen
tru trei neprezentărl ; C.I.L. Rm. 
Vîlcea s-a retras cu trei etape 
înainte de final.

Participarea a 128 de formații 
la această divizie a arătat că unele 
asociații nu au posibilitatea să 
prezinte echipe cu un minimum 
de pregătire. Se naște, deci, ur
mătoarea întrebare...

„.TREBUIE MENȚINUTĂ 
FORMULA 8x16?

Am stat de vorbă cu conducă
tori de cluburi șl asociații, cu 
arbitri din diferite județe, am 
primit la redacție nenumărate 
scrisori. Cum au caracterizat toți 
aceștia divizia c în formula ac
tuală 7 Iată : în ansamblu, valoare 
mediocră ; multe echipe slabe, ne
pregătite, fără antrenori ; luptă 
oarbă pentru puncte în majorita
tea meciurilor ; o treime din e- 
chlpe au o bază materială slabă. 
Ce spune informarea comisiei de 
competiții 7 „Promovarea tineri
lor nu se face la nivelul așteptat 1 
din 1189 de transferări Ia divizia 
C, 561 au venit din categorii supe
rioare ; ÎS formații nu au tere
nuri nici pentru antrenament, iar 
altele posedă spații de joo im
proprii ; fonduri insuficiente (n.n. 
se fac încasări minime cu care 
nu se pot acoperi nici haremurile 
de arbitraj), deplasări cu mijloa
ce improprii, în ziua meciului ; Ia 
multe formații — ținuta pe teren 
este deplorabilă". Iată lucruri a- 
supra cărora trebuie să se reflec
teze cu toată seriozitatea. Șl încă 
ceva. Pentru o calitate superioară 
în divizia c era nevoie, în pri
mul rînd. de sprijinul organelor 
sportive, al metodiștilor. Aceștia, 
insă, mai ales în orașele cu echi
pe de divizia A sau B, au consi
derat divizia C ca o competiție 
ce aparține doar federației șl, ca 
atare, sprijinul lor, în multe ca
zuri, a lipsit cu desăvîrșire. O 
analiză temeinică la nivelul fie
cărui județ cu formații de divizia 
C (la care să participe antrenorii 
și președinții secțiilor de fotbal 
respective, arbitrii) este imperios 
necesară. Trebuie să se știe pre
cis pe ce se poate conta pentru 
viitorul sezon, care sînt posibilită
țile pentru ca divizia C să devină, 
intr-adevăr, un mijloc eficient de 
propagare a fotbalului (șl nu a 
anti-fotbalulul, cu tot arsenalul 
lui), de depistare a elementelor 
talentate, de promovare a junio
rilor.

Existența diviziei C trebuie să 
însemne în permanență .' ' 
acest eșalon — un Izvor de cadre 
pentru fotbalul nostru 
mantă.

ConstanJin

In „Super-cupa intercontinentală" la

INTERNAZIONALE-
Peste 50 000 de spectatori 

au urmărit în nocturnă la 
Milano meciul dintre Interna
zionale Milano și F. C. Santos 
contînd pentru „super-cupa 
intercontinentală" (competiție 
rezervată echipelor caro în 
trecut au cucerit cupa inter
continentală). Fotbaliștii bra
zilieni au obținut victoria cu 
scorul de 1—0 (0—0). Unicul 
punct a fost marcat în minu
tul 57 de Toninho. Acesta a 
reluat precis de la cîțiva me-

lotul
prin- 
lasă", 
bătut

șt lâ
d« perfor-

ALEXE

fotbal

F.C. SANTOS 0-1 
tri balonul respins cu pumnii 
de portarul Gordon, care In
tervenise la o „bombă" expe
diată de Pele.
Internazionale a prezentat 

echipa complefe în frunte cu 
Mazzola, Guarneri, Corso, Do- 
menghini, Burgnich, în timp 
ce Santos a avut în formație 
pe Pele, Edu, Carlos Alberto, 
Rildo, Diaz, portarul Claudio 
etc. Returul va avea loo la 10 
septembrie.

HODOȘÂN A FĂCUT
UN MECI EXCELENT

la Viena
CEL MAI LUNG MECI CICLISM PE ALTE MERIDIANE

| DIN ISTORIA WIMBLEDONULUI EL- 
B<?r-

in compania lui Frolov,

I
I

La cîteva ore după sosi
rea în Capitală, antrenorul 
de box Ion Stoianovici, care 
a participat împreună'' cu 
elevul său Ion Hodoșan și 
cu alți sportivi români ia 
sărbătorirea ziarului vienez 
„Volksstimme", ne-a făcut 
o vizită la redacție. Am 
putut afla, cu acest prilej, 
că Ion Hodoșan a susținut 
două meciuri la Viena. Pri
mul, împotriva lui Bakonv 
(Ungaria), pe care l-a cîști- 
gat prin abandon, iar al 
doilea cu campionul euro
pean de la București, Fro
lov (U.R.S.S.). în legătură 
cu cea de a doua partidă, 
se cuvine să subliniem 
comportarea excelentă a 
boxerului nostru, care și-a 
surclasat pur și simplu va
lorosul adversar, în re
priza a 2-a și a 3-a. Fro
lov a fost la un pas de 
k.o. în repriza secundă, 
cînd a recepționat un cro
șeu de dreapta în bărbie și 
a fost expediat la podea., 
în ultimele 3 minute de 
luptă, campionul Europei a 
fost pus de trei ori în si
tuații grele, de tirul necru
țător al lui Hodoșah. Deci
zia, care l-a nedreptățit pe 
boxerul român, a fost dez 
aprobată minute în șir de 
cei peste ,20.000 de specta 
tori prezenți în Prater.

La acest meci a asistat și 
fostul campion olimpic 
Enekes. După întîlnire el a. 
declarat : „Pot spune că a 
fost un meci de ‘o excep
țională valoare : spectacu 
los, combativ, la un ridicat 
nivel tehnic. Un asemenea 
box frumos n-am mai vă
zut de foarte mulți ani".

NOUL CAMPION AL 
VEȚIEI LA FOND este 
nard Vifian. El a dominat 
cursa contracronometrului 
(48 km) și a terminat victorios 
și In etapa cu plecarea în 
bloc, disputată între Canton și 
Lucerna (132 km). Vjfian a 
totalizat timpul de 4

Marele favorit Wolfshohl 
sosit pe locul 9, iar Altig 
abandonat.Lail J—«. 4—6. 6—1. »—«. 6—0. Ashs 

— Ryun 3-«. 4—♦. »—1. 6—2, 6—2. 
Newcombe — Falrte 1—5. 6—4, 
6—I. Roche — Segâl 6—1. 6—2.
6—0. Graâbner — Brown 6—S (la 
3—0 în setul goi, BrOwn a aban
donat).

LONDRA. 25 (prin telefon) As
tăzi, In proba de dublu bdrbac. 
cuplul Tiriac — Kâstase nu a luat 
startul, rezerviftdu-se pen’ru în
trecerile de simplu, unde, tn turui 
II (joi după-amiâză), vor evolua 
în continuare. Năstase va juca 
cu francezul Pierre Bar mea (azi 

i lui Gene ScOtt 
cu 18—16. 6—4. 6—4). iar Tiriac va 
fi opus învingătorului dintre Cox 
și Orantea.

Senzația din turul I au fuml- 
zat-0 americanii Gonzaies și ț>âsa- 
reil, a căror partidă a dursu nu 
piai puțin de 5 ore șl 21 d* mi
nute (record de durată lă Wim
bledon). A învins Gonzales (41 de 
ănl !) CU 22—24, 1—6. 16—14, 6—3, 
11—9 1 Alte rezultate din tuful 
II : Kalogheropoulos — Korotkov 
2—6, 6—4, 6—3, 3—6, 6—3, Laver —

!cu francezul Pier 
Învingător asupra 
■ cu 13—ÎS. 6—4. 6—

Herb AUDREY UNDE VOR JUCA

I
I
I
I
I
I

LOTO @ PRONOSPORTi
29 IUNIE : CONCURS EX
CEPȚIONAL FRONOEAFKES

Ultimul concurs excepțio
nal Pronoexpres, cel din 8 iu
nie a c. a cunoscut un deose
bit succes.

Astfel, au fost atribuite 20 
de autoturisme, dintre care 10 
cîștigate direct și alte 10 prin 
tragere la sorți precum și nu
meroase premii în bani.

Tot prin tragere la sorți au 
mâi fost atribuite și 75 de ex
cursii în stațiunea climaterică 
SOci,

La 29 iunie, L<5to-Proftosport 
organizează un nou concurs 
excepțional Pronoexpres cu a- 
tribuire de autoturisme în nu
măr NELIMITAT: DACIA 
1100, MOSkVlCl 408 cu 4 fa
ruri și radio, SKODA 1000 
M. B. și TRABANT 601.

în plus, prin tragere la sorți, 
vor mai fi acordate alte 10 au
toturisme.

Participarea se face pe 4 fe
luri de bilete : seria A de 3 
lei, seria B de 9 lei, seria M 
de 18 lei și seria N de 30 lei.

Pentru atribuirea tuturor a- 
Câstor premii se vor efectua 10

extrageri de cîte 10 numere 
din 45 fiecare. în total se voi 
extrage 100 de numere.

Numai trei zile au mai ră
mas la dispoziție pentru pro
curarea biletelor.

e Tragerea Loto de mîine 
va avea loc la București. în 
Sala Clubului Finanțe Bănci 

'din Strada Doamnei nr. 2 cu 
începere de la ora 19. Ea va fi 
radiodifuzată.

Nu uitați ! Astăzi este UL
TIMA ZI pentru procurarea 
biletelor

PRONOEXPRES — numerele 
extrase la coneursiil nr. 26 din 23 
iunie 1969 EXTRAGEREA I : 19 1 
5 17 13 30. FOND DE PREMII : 
W.PU lei ; EXTRAGEREA a II-a : 
9 23 25 36 18 22 "1. FOND DE PRE
MII ' 230.980 lei.

LOTO — premiile întregi și sfer
turi <!>■ la tragerea din 29 iunie 
1959 : EXTRAGEREA I : Ca ego- 
ria I : 1 variantă Sfiit a
60.202 lei : categoria a II-a : 
4 variante întregi a 20.067 lei Și 2 
variante sfert a 5.016 lei : catego
ria a IlI-ă : 79 a |.238 lei ți 73 a 
309 lei : categoria 'a IV-a : 218 a 
549 iei ți 223 a 137 lei : categoria 
a V-a : 551 a 277 lei și 404 ă 69 lei. 
EXTRAGEREA a II-a : CâtCgoria 
A -. !. variantă Sfert ; categoria B : 
1 variantă sfert : categoria C :'l 
variantă întreagă a 27.899 lei și 8 
variante sfert a 6.974 lei ; categorii 
D : 442 a 100 lei ți 1337 a 25 lei.

Turoczi —record maghiar 
în cadrul unui concurs de 

natâție, desfășurat la Buda
pesta, Turoczi (Ungaria) a 
stabilit un nou record femi
nin al țării sale în proba de 
400 ni mixt cu timpul de 
5:31,1.

h 29:55.

STUTT- 
campion 
a Ger-

RUGBYȘTII ROMÂNI?
PIET GEEMSER DÎN 
GART este noul 
de fond al R. *F.
maniei. El a parcurs 220 km
în 5 h 06:10, învingind la 
sprint pe Peffgen și Streng.

CALEIDOSCOP • CALEIDOSCOP • CALEIDOSCOP

PAR1S, 25 (Agerpres). — 
După cum s-a mai anunțat, 
viitorul meci de rugby dintre 
echipele Franței și României 
va avea loc la 14 decembrie. 
Federația franceză nu a stabi
lit încă orașul care va găzdui 
acest joc. Pentru organizarea 
întilnirii candidează orașele 
Tarbes, Toulon și Poitiers.

Baschet (acvatic) de 
circumstanță (după 
SPCiRTC)WIEC —Po

lonia).

UN ACROBAT II ANTRENEAZĂ PE SCHIORI

(n eforturile întreprinse pentru a îmbu
nătăți pregătirea schiorilor americani, fede
rația de schi a S.U.A. a apelat Ic serviciile 
tui Del Graham... dansator pe sîrmă și 
acrobat la Circul „Barnum ani Bailey" ! Del 
Graham a și început cu cei 19 schiori selec
ționați în reprezentativa S.U A. antrenamen
tele, care au loc la Mammoth Mountain, tn 
California. Țelul lui principal este de a-i 
ajuta pe schiori să capete un echilibru per
fect și mai multă ușurință în mișcări. Pro
gramul zilnic de antrenamente ai schiorilor 
americani, care se pregătesc pentru cam
pionatele mondiale de schi alpin din 1070, 
prevede alergări, curse cicliste, gimnastică, 
sărituri de la trambulină, haiters etc.

SOLICITAT

bul brazilian Băngu. 
Acum sa anunțat 
că F. C. Santos, clu
bul în care joaca 
Pelâ, i-a propus lui 
Paulo Lima un an
gajament la expira
rea t antractului său 
cli San Lorenzo.

„MIC SUVENIR" 
OLIMPIC

în fostul sat olim
pic din capitala 
Mexicului s a petre
cut un fapt ciudat 
— a dispărut fără 
urme o Sculptură 
monumentală, intitu
lată „Maternitate", 
în greutate de 800 
kg. Poliția nu are 
nici 
idee
furtului. Cu toate a- 
cestea, unul din paz
nici a declarat că, 
intr-una din nopțile 
premergătoare dis
pariției sculpturii, a 
auzit, parcă, zgomo
tul unui... elicopter, 
care zbura la mică' 
înălțime.

cea mai mică 
despre autorii

UN ANTRENOR

J. STEWART LIDER
In campionatul mondial 

de automobilism

I
I

Despic antrenorul 
■brazilian de fotbal 
Elba du Paolo Lima, 
cunoscut și sub po
recla ele „Tim", se 
poate afirma că are 
„cota acțiunilor" 
foai ie ridicată. Clu
bul său, San Loren
zo, care a participat 
la campionatul na-, 
țicnal al Argentinei 
(divizia I), a cuce
rit recent titlul -de 
campioană fără să 
fi cunoscut îftffîfi- 
gerea. In urmă cu 
cîțiva ani. „Tim" a 
înregistrat un Suc
ces similar cu elu-

AMSTERDAM 25. — După 
desfășurare^ competiției au
tomobilistice „Marele Premiu 
de la Zandvoort", în clasa
mentul general al campiona
tului mondial conduce Jackie 
Stewart (Scoția) cu 27 puncte, 
urmat de Graham Hill (An
glia) — 15 puncte și Jo Sif- 
fert (Elveția) cu 13 puncte. 
Denis Hulme (Anglia) se află 
pe locul 4 cu 11 puncte, iar 
Jack Brabham (Anglia) pe lo
cul 12 cu 1 punct.

180 KM PE ORA

Hasegawa lovește mingeaCfnd japonezul
de tenis de masă, el fi imprimă o viteză 
de 1S0 km pe oră, Aceasta ests concluzia 
la care a ajuns prof. dr. Hofmon din 
Braunschweig care a făcut, cu prilejul cam
pionatelor mondiale de la Miinchen, o serie 
de cercetări asupra forței fi vitezei impri
mate mingii de celuloid de diferiți jucători.

Tradițijhalul turneu inter
național de handbal masculin 
dotat cu „Trofeul Tasmajdan" 
se va desfășura în acest an în 
localitatea Zavidovici de lingă 
Zagreb. Ia întreceri vor lua 
parte echipele naționale ale 
Iugoslaviei, Japoniei, Ungari
ei, U.R.S.S., României (o se
lecționată din care lipsesc 
cîțiva titulari) și o formație a

orașului gazdă. Iată progra
mul primelor tiei reuniuni i

VINERI: U.R.S.S.—Japonia, 
Ungaria—România și rngJ- 
slavia — Zavidbvici : SÎM11Ă- 
TA : România — Zavidovici, 
Ungaria—U.R.S.S. și Japonia
— Iugoslavia j DUMINICA : 
Zavidovici—Japonia, U.R.S.S.
— România și Iugoslavia — 
Ungaria.



X-a, DEVA — SIBIU, 118 km.

Coloana pitorească a mașinilor, purtind bicicletele de rezervă in...

la contratimp de către trei adversari di rect i

(km 15) — ora 
Ilteu (km 90) — 
Deva (km 147) 
— pe stadionul

HUNEDOARA. 165 km. 
12,30. Start 
de sprint: 
trece prin 
79) — ora

ASTAZI Șl MIINE IN TURUL ROMÂNIEI
JOI, ETAPA a IX-a, ARAD

Start festiv: centrul orașului Arad — ora
tehnic: borna km 537
Mia și Deva. Bufet:
Păuliș
14,50,
15,35,
doara

— ora 12,50. Puncte
Ilteu. Caravana va

13,12, Săvîrșin (km
ora 15,05. Ilia (km 123) — ora

— ora 16,20. Sosirea la Hune- 
Metalui, în jurul orei

VINERI, ETAPA a
Start festiv : centrul orașului Deva — ora 14,00. Start 
tehnic : centrul orașului — ora 14,10. Punct de sprint: 
Sebeș. Puncte de cățărare : Apold și Cristian. Caravana 
va treoe prin Simeria (km 10) — ora 14,25, Orâștie (km 
25) — ora 14,47, Sebeș (km 63) — ora 15,45, Apold 
(km 91) — ora 16,28, Cristian (km 102) — ora 16,45. 
Sosirea la Sibiu — pe stadionul Metalul, în jurul 
orei 17,00.

întrecut
Wanzlik a rămas, totuși, în fruntea clasamentului
G Un învingător neașteptat : TheGipr Puterity
• Alexandru Sofronie pe locul II in clasamentul
general I G Andresen și Vasile Tudor —principalii
pretendenți la tricoul galben >0 etapă excelent

organizată

Etapa de astăzi, a VIII-a, contratimp individual 25 km (plecare 
din centrul Aradului — 12,5 km pe șosea spre Oradea — so
sire în centru), constituie o reală și meritată încununare a 

eforturilor pe care le fac zi de zi organizatorii Turului României 
și comisiile locale. A fost — se poate spune, fără nici o rezervă — 
cea mai frumoasă etapă de contratimp individual din istoria ciclis
mului nostru. Totul, dar absolut totul, s-a situat la înălțimea celor 
mai mari competiții ale sportului cu pedale amator.

Traseul asigurat, bun pentru 
rulaj, însoțirea fiecărui concu
rent de către o mașină care 
purta placarda cu numele lui, 
afișarea — la cîteva secunde de 
la sosirea concurentului — 
timpului realizat, primirea con- 
curenților de către pionieri și 
conducerea lor la locul de odih
nă — totul a concurat la asi
gurarea unei excelente organi
zări tehnice a etapei, pentru 
care merită felicitări corpul de 
arbitri și comisia de organizare 
din Arad. întrecerea s-a bucu
rat și de caldul entuziasm al 
miilor de spectatori, care i-au

încurajat pe sportivi, precum 
și de o vreme fără cusur.

In completarea bucuriei pe 
care o simt gazdele la sfîrșitul 
acestei zile de concurs a ve
nit victoria neașteptată, sur
prinzătoare , (dar nu bizară), a 
arădeanului Theodor Puterity — 
al treilea succes consecutiv al 
rutierilor români în această 
competiție. Despre Puterity 
știam că este un alergător cu 
calități în această probă, cu o 
doză de dirzenle care le poate 
amplifica, dar nici un moment 
nu l-am crezut capabil de o 
asemenea performanță. Este

0 FIRE STĂPINITĂ
Chiar atunci cind suflă din față — și încă la în

toarcere, pe partea cea mai grea a traseului — 
adierea meleagurilor natale nu poate fi ostilă 

celui care se simte legat prin fibre nevăzute ce tot ce-l 
înconjoară. De cite ori n-a străbătut Theodor Puterity 
șoseaua din marginea Aradului, către Oradea, pe bici
cletă sau pe jos, in compania tovarășilor de isprăvi 
copilărești! Pe drumul acesta, cu duzi și plopi de o 
parte și de alta, cu lanuri de porumb leyănînău-se pînă 
în largul verii, fiecare palmă de loc ii este familiară; 
pe drumul acesta se inșiraie azi, pe lingă imagini și 
ecouri de demult, mii de cetățeni, prieteni, suporteri ai 
tînărului ciclist arădean. Iar acolo, la capăt, în centrul 
orașului, așteaptă mama și tata și o fată cu ochi albaștri 
pe care merită să-i privești mai ales and zîmbesc...

Așa că Puterity se apleacă pe ghidon Și apasă fără 
milă in pedalele speriate parcă de un asemenea ritm. 
Și-a făcut socoteala să intre in primii zece; dimineață, 
venind pe bicicletă de la Timișoara i a spus antreno
rului, vechiul, inimosul alergător fon Vasile: „Să știi 
că mă simt bine — am să trag tare pentru echipă !“ 
De fapt, nea Vasile are încredere în el, mai ales la 
contratimp; intre Bacău și Suceava, cind l-a văzut cum 
revine după o căzătură afurisită, i-a strigat din goana 
mașinii: „Bravo, puștiule, așa să mergi și la Arad, că-i 
bați pe toți!".

Sigur, asta ca glumă, — dar să nu uităm că intre 
„toți" sînt pe aici și Hezard, și Rusu, și Sofronie, și 
Andresen și atîtea alte nume sonore. Cit despre Puterity 
— el a ciștigat anul trecut etapa finală a turului, a 
avut cîteva sclipiri in Cursa Păcii '69 — exact la contra
timp — și cam atit...

De aceea ii vine foarte greu să creadă, atunci cîn.d 
'arbitrii anunță cel mai bun timp al zilei (Theodor 
Puterity 34,01), cind mulțimea ovaționează prelung, iar 
el trebuie să se suie pe podium pe treapta cea 
înaltă și — aici, în centrul Aradului...

— Știți — îmi mărturisea după cîteva minute — 
cît p-aci să plîng de emoție! Noroc că sînt o fire 
mai stăpinită...

adevărat, fiind pe locul 35 
al clasamentului general Indi
vidual, după 7 etape, la aproa
pe 30 minute de lider, înseam
nă că nu s-a consumat prea 
mult pînă acum, că a avut re
zerve fizice și psihice pentru 
a ataca cu mai mult aplomb 
examenul individual. Perfor
manța sa devine remarcabilă 
dacă ținem seama de faptul că 
Emil Rusu, pornit decis să cîș- 
tige această etapă, a rulat cu 
un pas enorm (aproape 8,5 m; 
54x14; baieuri de 220 gr), dar 
n-a reușit să se claseze decît 
pe locul 4. Rămîne ca Puterity 
să confirme în viitoarele com
petiții rezultatul de azi. Pină 
atunci, sincere felicitări 
antrenorului Ion Vasile și 
bului sportiv Steaua.

Disputa care a interesat 
treaga caravană și care a 
palpitantă s-a dat între cei 5 
..magnifici": Wanzlik, Tudor, 
Grigore. Andresen și Sofronie. 
Era, firește, greu de presupus 
că sportivul din R.D. Germană 
va putea fi deposedat de tri
coul galben. Dar, nici 
rea avansului său 
bit de important 
valorii individuale 
mului de resurse 
rămas nu erau lucruri mai pu
țin prețioase. Cvintetul a fost 
dominat de Sofronie — clasat 
al 2-lea după Puterity — pur
tătorul unei forțe de rulaj re
cunoscute. Doar 17 secunde l-au 
despărțit pe dinamovist de vic
torie în această etapă ! Au ur
mat Andresen — tot mai mult 
se acreditează în caravană ideea 
că norvegianul e un concurent 
chiar mai serios decît Wanzlik 
la cîștigarea competiției — Tu
dor, Wanzlik și Grigore. Iată 
de altfel performanțele lor:

2. Alexandru Sofronie 34:24 
6. Torleif Andresen 34:47 
14. Vasile Tudor 35:26 
19. Jiirgen Wanzlik 35:43
23. Constantin Grigore 35:55. 
Beneficiile realizate față de 

principalii săi adversari i-au 
permis lui Sofronie să-i devan-

seze, să urce trei trepte în cla
samentul general și să devină, 
astfel challengerul oficial al 
lui Wanzlik. Fără discuție, a- 
ceasta este cea mai importantă 
schimbare de clasament a zilei, 
cel mai spectaculos rezultat al 
contratimpului individual. Tu
dor a coborit o treaptă, iar 
Grigore trei. Singurii din a- 
ceastă parte superioară a cla
samentului care și-*»i menținut 
locurile au fost Wanzlik (1) și 
Andresen (4). însă, în timp ce 
norvegianul s-a apropiat de fie
care din locurile din fața sa, 
Wanzlik a trebuit să cedeze 
secunde sau chiar un minut. A 
intrat în luptă și Ion Ardeleanu, 
cel ce era cunoscut cîndva pentru 
valoarea din 
timp. Fiind 
două locuri), 
competiția 
după sine și 
marcabllă în comportarea 
generală de pînă acum.

Pentru orice om 
rește — chiar și

proba de contra- 
al 5-lea (a urcat 
Ardeleanu intră în 
liderilor, trăgînd 

echipa Steaua, re- 
sa

care unmă- 
numal prin

Și

Și 
ce

micșora- 
— deose- 
probarea 
a consu- 
i-au mai

voriții de pină acum, o altă 
implicație este aceea că s-au 
schimbat clasamentele de o 
manieră care le poate permi
te noilor veniți să obțină sub
stanțiale avantaje, in cazul cind 
vor efectua evadări reușite. 
Coalițiile de pînă acum se vor 
nărui și vor trebui' constituite 
altele.

Discutînd șansele ce le au in 
continuare fruntașii cursei, vom 
pune în balanță și unele ob
servații personale. Liderul, Jiir
gen Wanzlik. a făcut eforturi 
supraomenești in etapa de la 
Arad și la sfîrșitul ei arăta ex
tenuat. Iși spune probabil cu- 
vîntul și consumul de energie 
din ultimele zile, cind a fost 
obligat să răspundă unui nu
măr nesfîrșit de atacuri. Ale
xandru Sofronie este un om 
puțin constant. S-ar putea ca 
locul pe oare-1 deține în mo
mentul de față să-i mobilizeze 
la maximum resursele, să-i țină 
trează atenția, dar e totuși greu 
de crezut că va rezista presiuni
lor în cele patru zile de con
curs care urmează. După pă
rerea noastră disputa princi
pală pentru dobîndirea tricou
lui galben, deținut în momen
tul de față de Wanzlik, îi are 
ca protagoniști pe Tudor și 
Andresen.

Etapa de contratimp indivi
dual a mai scos în evidență 
faptul că, în ciuda eșecului din 
etapa a 7-a, echipa Franței ră
mîne redutabilă. Ea a avut trei 
oameni in primele 7 locuri (He
zard, Mollet și 
manță care i-a 
in clasamentul 
etapei și care 
mod cert in lupta pentru 
tigarea primului loc la echipe. 
Probabil că spre acest lucru 
iși va îndrepta spre viitor aten
ția papa Oubron.

n*
i
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i
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Piramida arbitrilor (in „pisc* Octavian Amza) pîndind 
sosirea...

CLASAMENTE
(Urmare din pag. 1)

38:11, 48. Hrisoveri 38:27, 49
Suditu 38:29, 50. Patzig 40:04, 
51. Richner 42:17. Alergătorul 
belgian Van Oudenhove, bol
nav, n-a luat startul.

Plecările s-au dat în ordinea 
inversă a clasamentului gene
ral individual.

(Dezrobirea) la 16:23, 27. N.’
Ciumeti (România B) la 16:36, 
'28. Gera (Steaua) la 17:22, 29.
V. Selejan (România B) la 
19:44, 30. Van Kerkove (Belgia) 
' 23:32. 31. Windisch (RDG)

24:25, 32. “ 
la 25:08, 
27:01, 3,4. 
28:13, 35.

mai

era 
așa,

la 
la 
la 
la 
la

al 
în 

ciș-

Viard), perfor- 
asigurat locul I 
pe echipe 
o readuce

3.
4.
5.
6.
7.

MM'

bucuriei: Vasile 
doua victorie de

1:38, 
1:53, 
1:55,
2:39,
2:40, 

8.

CLASAMENTUL GENERAL 
INDIVIDUAL DUPĂ 8 ETAPE: 
1. Wanzlik (RDG) 22h.44:38, 2. 
Sofronie (România B)

Tudor (România B)
Andresen (Norvegia) 
Ardeleanu (Steaua) 
Grigore (România B) 
Viard (Franța) la 2:58, 

Menard (Franța) la 3:05, 9. Ben
jamins (Olanda) la 3:18, 10. Ver- 
meeren (Belgia) la 3:46, 11. De 
Blaere (Belgia) la 3:56. 12. Hus- 
ter (RDG) la 4:23, 13. Șt. Suciu 
(Dezrobirea) la 4:36, 14. Cernea 
(Steaua) la 5:07, 15. Moiceanu 
(România A) la 5:18, 16. Prin- 
sen (Olanda) la 5:51. 17. Bur- 
lacu (Steaua) la 7:42, 18. Hezard 
(Franța) la 7:44. 19. Ciocan (Ro
mânia A) la 8:22, 20. Patzig 
(RDG) la 8:51, 21. Kvemerud 
(Norvegia) la 10:10, 22. Alary 
(Franța) la 11:02, 23. Vercauter 
(Belgia) la 11:11, 24. Mollet
(Franța) la 11:30. 25. Realfsen 
(Norvegia) la 12:19, 26. Egyed

la 
la 
A) 
la 
la 
birea) la 29:23, 36. I. Selejan 
(Dezrobirea) la 32:21, 37. Rusu 
(România A) la 32:25, 38. Ră- 
țoi (Metalul) la 35:39, 39. Tă- O 
nașe (CS Brăila) la 38:11, 40. ”
Nemțeanu (CS Brăila) la 45:20, ‘ 
41. Yli (Norvegia) la 49:30, 42. 
Burki (Elveția) la 52:01, 
Kroonen 
Rindașu 
Ene (CS 
Ajoghin
Donk (Olanda) la lh.l0:09, 48. 
Richner (Elveția) la lh,13:06, 
49. Suditu (Dezrobirea) la 
lh.l3:40, 50. Hrisoveri (CS Brăi
la) la lh.24:12, 51. Bălan (Meta
lul) la lh.33:ll.

Cosma (România
33. Dertz
Puterity (Steaua)
A. Suciu (Dezro-

(RDG)

43.
(Olanda) la 56:39, 44. 
(Metalul) la 56:51, “
Brăila) la lh.01:54. 46. 
(Metalul) lh.(B:17,47.

45.

CLASAMENTUL GENERAL 
PE ECHIPE : 1. ROMANIA B 
fiSh.20:05, 2. R.D. Germană la 
1:58, 3. Franța la 3:59, 4. Steaua 
la
6. 
la 
la

5:09, 5. România A la 5:39, 
Belgia la 12: 44, 7. Norvegia 
17:20, 8. Dezrobirea Brașov 
40:19, 9. Olanda la 58:44. 10.

C.S. Brăila la lh.52:47, 11. Me
talul Plopeni la lh.56:25.

Explozia 
Tudor la a 
etapă !

presei aceastăintermediul 
ediție a Turului României, este 
clar că lucrurile în loc să se 
simplifice s-au complicat, 
forței, a contratimpului 
vidual. a adus în dispută 
pretendenți. E drept că în 
tinuare unii vor capota la sprin
turile finale și neobținînd boni
ficații de timp iși vor diminua 
șansele. Dar, în afară de fap
tul că evoluția de astăzi le-a 
adus prejudicii unora dintre fa-

Ziua 
indi- 

noi 
con-

• Pe stadionul C.F.R. din 
Timișoara, Paul van de Ker- 
chove ne-a dat o mostră a 
calităților sale artistice. Ce- 
rînd de la pionieri o trompe
tă, el a intonat în public, ca 
un nou Tudorică. notele unui 
marș săltăreț. Ciclistul belgian 
din Kemzeke și-a făcut edu
cația muzicală într-o fanfara 
din Flandra orientală.

• Cîștigătoare în întrece
rea orașelor gazdă de anul

orașul de pe malul Begăi, fo
tografii de la sosirea carava
nei, de la sprintul final și de 
la festivitatea de premiere. 
Gestul amabilelor gazde a im
presionat profund.

trecut, Timișoara a întîmpinat 
marți caravana, îmbrăcată în 
haine de sărbătoare. Multe și 
frumoase sînt amănuntele care 
au compus cadrul splendidei 
organizări. Am reținut însă 
doar două, care ni s-au părut 
mai semnificative. Pe „Corso", 
la librăria Mihail Eminescu. 
o întreagă vitrină a fost dedi
cată Turului Româniși. Se află 
acolo o bicicletă și tot echipa
mentul necesar unui rutier, 
un tricou galben, o hartă a 
Turului și o alta a traseului 
din județul Timiș, un panou 
cu imagini din ediția de anul 
trecut a întrecerii, cărți de 
sport și altele. Al doilea amă
nunt : miercuri dimineața, ti
mișorenii au făcut cadou tutu
ror membrilor caravanei cite 
un pliant, la care în mod sigur 
au muncit toată noaptea. Mica 
amintire intitulată „Turul Ro
manței ’69 — popas la Timi
șoara", cuprinde vederi din

• Buletinul nr. 6 ne infor
mează: „Pentru mers neregula
mentar în etapa a Vl-a (Cluj- 
Oradea), alergătorii Gheorghe 
Răceanu și Gheorghe Ciumeti 
au fost scoși din concurs". Ce 
ascunde această expresie 
„mers neregulamentar" ? Fap
tul că Răceanu și Ciumeti (am 
evitat să-i numim sportivi) 
s-au urcat într-un camion, au 
parcurs zeci de kilometri 
ascunși ca niște traficanți de 
stupefiante și în apropiere de 
sosire au reluat — chipurile — 
întrecerea, simulînd un sprint 
furtunos, este, după cum lesne 
se poate aprecia, furt sportiv 
calificat. Judecîndu-i, comisia 
de disciplină a F.R.C. nu va 
uita, desigur, că anul trecut 
Gh. Ciumeti a avut o „pauză 
competițională", dictată de 
faptul că într-o cursă a folo
sit droguri.

INTERMEZZO LA DEVA

originea cetății, 
al poporului a 

legende. Una

Din traseul plin de mean
dre al caravanei cicliste 
nu lipsește filei mult Înti
nerită așezare de pe Mureș, Deva. 

Primele dovezi despre existența 
omului pe aceste meleaguri vi
zează sfîrșitul epocii noi a pietrei 
și Începutul epocii bronzului. Iar 
primele izvoare Istorice datează 
din a doua jumătate a secolului 
al XUI-lea ; un hrisov oficial în_ 
cheiat cu prilejul întocmirii unui 
act de danie făcut comitetului 
Chyl din Clinic.

In legătură cu 
spiritul Inventiv 
țesut numeroase
dintre acestea atribuie ridicarea 
Devei (șl a altora aflate în ve
cinătate — Uroiu șl Colț) — u- 
nor zlne, fete de uriaș, cu părul 
de aur. De aici, poate, și sensul 
toponimic al orașului : Deva, 
(Diva) într-o ^accepțiune slavă în
seamnă fecioară.

★
Cu numai trei decenii tn urmă, 

Deva era o urbe în care nu se 
Intîmpla nimic, ca In numeroase 
tirgușoare de odinioară. Praf, 
noroi, străzi sinuoase, case scun
de. tn culori ' *
nea condiții, 
vea o soartă 
merclant de 
ger, patrona .
La .Dorta" și la „Opreanu", două

mohorîte. In aseme- 
sportul nu putea a- 
mai fericită. Un co
vite, pe nume Sel- 
o echipă de lupte.

restaurante-han, se jucau popice; 
la „Steinberger", în curtea pri
măriei era instalată o masă de 
tenis. Și, ca peste tot, o echipă 
de fotbal, în district, „Corvinul". 
Cîțl tineri să fi făcut sport pe 
atunci ? Cam 100...

Astăzi, într-un oraș a cârpi 
populație se apropie de 35 000. 
viața s-a schimbat radical. Ritm 
trepidant și realizări Impresio
nante. Un oraș modern în care 
înnoirile stnt prezente la tot pa
sul. Domină firește cele cu profil 
industrial. Vată minerală, cără
mizi dialit, agregate grele de ba
lastieră și carieră, produse de 
carne șl panificație, de țesături 
și Încălțăminte. Blocuri de locu
ințe, magazine modeme, care 
punctează centrul orașului cu o 
splendidă perspectivă către Ce
tate, noi cartiere, lată doar cî
teva mostre ale vieții noi ce 
pulsează pe aceste frumoase 
meleaguri.

De la asemenea coordonate 
sportul nu face excepție. In ac
tivitatea sportivă de masă — cro
suri ale tineretului, Spartachia- 
de, concursuri și competiții pe 
ramuri de producție — pină la 
10 000 de participanțl. In sportul 
de performanță, cîteva nuclee de 
nădejde, la nivelul școlilor, îndeo
sebi, echipe de baschet fete, hand
bal băieți și volei In' diviziile șco
lare șl de juniori, toate sub În
semnele Școlii sportive ; un cen-

tru de lupte libere la Școala 
sportivă și la asociația Rapid (un 
reprezentant In lotul speranțelor 
olimpice — Cașler — și altul în 
lotul de juniori — Tomuță) ; cen
tre de pregătire în fotbal, box șl 
tenis de cîmp. Și, desigur, fotbal, 
o echipă deocamdată, în C, Mu
reșul.

Pare puțin în raport eu di
mensiunile spectaculoase ale eco
nomicului. Dar dascăli inimoși șl 
pricepuți ca Tlbi Drăgan, Steli- 
an Popescu, Mihai Bănulescu sau 
Iuliu Naghl sînt tot atîtea argu
mente către o permanentă auto- 
depășire. Dacă Deva, peste cîțiva 
ani, va ajunge cu sportivi în Io
turile olimpice, să nu mire pe ni
meni. Despre o asemenea pers
pectivă finală îți vorbesc, o anti
cipează, numeroșii sufletiști ai 
sportului local, în frunte cu An
ton Mayer și Aurel Noaghe, loan 
Stănilă și Llviu Oros sau trio-uî 
de medici, Ioan Moza, Cristian 
Georgescu șl Alecu Chirimizlu

Astăzi, la trecerea caravanei ci
cliste din Turul României prin 
Civltas Devae, tineretul, oamenii 
muncii de aici sînt mlndrl de a 
putea arăta tot ceea ce au reali
zat, sub grija părintească a Par
tidului, în pătrarul de veac care 
a trecut de la Eliberare.

Tiberlu STAMA

Tiparul L E. Jnlormajla", »îr. Brezoianu w, Z3—25, BucurejU

alergătoruluiSolitudinea
(Urmare din pag. 1}

implacabilă de 
macină și stoar- 
in stare in ace- 
țină trei ceasuri

bard, Chichester, 
campioni ai 
lit a re, sînt
aproape

— Hei, tu de acolo! Probabil ca ești nou, dă-te jos, altceva 
se înțelege prin cățărare in ciclism !!

RETROSPECTIVA
Caravana Turului Româ

niei a trecut de trei ori prin 
Hunedoara. Pentru prima 
oară, cu 18 ani in urmă, în 
iulie 1951, A fost însă un 
spectacol fugitiv. Cicliștii, 
venind de la Caransebeș — 
via Hațeg — au ocolit în cen
trul Hunedoarei și, apoi, și-au 
văzut de drum spre capătul 
etapei —

După 8 
spectacol 
nul compact, venind 
dență moderată de la Deva, 
face ocol în centrul orașului 
și se îndreaptă spre Sibiu: 
146 km, parcurși cu 34,700 km 
pe Qră.

Petroșani, 
ani, în 1959. 
de-o clipă.

tot un 
Plulo- 

în ca

în 1960, entuziaștii local
nici au fost — realmente — 
gazde, caravana înnoptind în 
Hunedoara. Se venea pe as
falt, de la Sibiu. O cursă 
scurtă 
agitată 
foarte 
Etapa 
Lothar 
mat de G. Torok (Ungaria) 
și D. Munteanu. Tinârul Moi
ceanu II (Constantin) îmbra
că «tricoul galben" pe care 
îl va ceda, după 4 zile în 
etapa a Vil-a, lui W. Ziegler, 
cîștigătoruj ediției.

— 125 km 
și cu o 
ridicată : 
a fost 

Hohne

foarte 
medie orară 

44.900 km., 
cîștigată de 

(R.D.G.) ur-

Emil IENCEC *'

TabarZț/, 
aventurii so- 
probabil mai 

de înțelegerea a- 
cestei auto-bătălii care este 
cursa contracronometru. Cru
gul vremii se aplică isto
riei. Aici este vorba doar 
de ceva mai mult de ju
mătate de oră, o jumătate 
infernală și 
cadran, care 
ce, care este 
lași timp să 
in plin soare mii de arădeni, 
„de parcă am fi in Turul 
Franței" — cum ne spunea 
papa Oubron.

Solitudinea alergătorului de 
cursă scurtă, marcată de 12 
borne kilometrice, o dată 
la ducere și o dată la întoar
cere, a triat valorile fără pu
tință de tăgadă și chiar dacă 
întrecerea a dat un incredibil 
învingător, nu rămîne mai pu
țin splendidă lupta sa ca sine.

tn fața minunii care se nu
mește hotel Astoria, dominînd 
orașul cu înălțimea betonului 
și a sticlăriei sale, sute de oa
meni s-au înghesuit să stea 
mai aproape de linia albă cu 
dublu sens, care reprezenta și 
începutul canonului și sfîrșitul 
lui. Aici, cu fiecare sosire, 
comparațiile înscrise pe ta
bloul mare de rezultate spo
reau emoțiile, culminînd cu 
ultimele veniri de pe traseu. 
Acolo unde toată lumea se aș
tepta la o dirză dispută indi
rectă între primii patru cla
sați, iată că iepurele a sărit 
mult mai devreme, aducîndpe

podium — printr-o bizară co
incidență — trei cicliști cla
sați la exact 15 locuri unul de 
altul; Puterity (35), Hezard 
(20). Sofronie (5).

Mașinile însoțitoare, cite una 
de fiecare concurent, purtind 
pe radiator cartea de vizită a 
protejatului, au ușurat urmă
rirea fără dificultate a cicliș
tilor, singura grijă pentru 
spectatorii înșirați pe șosea ră- 
minind aceea de a-și controla 
ceasornicele de la mină. Con
curența inșiși, ușurați azi de 
bidoane, pompe și alte acceso
rii, in tricouri cit se poate de 
subțiri, unele mătăsoase, s-au 
lansat în jocul cronometrelor, 
iar la urmă, eliberați parcă de 
o povară, epuizați, s-au lăsat 
in seama blindului tratament 
al pionierilor, care-i îmbărbă
tau cu flori și ii conduceau 
spre reconfortanta ceașcă de 
ceai de pe terasa restaurantu
lui.

Festivitatea de premiere, ad- 
hoc, din fața noului hotel, a 
consacrat dubla victorie a ora
șului. La marea sărbătoare 
populară locală s-a adăugat 
neașteptata biruință a unui fiu 
al urbei, care a primit cununa 
și darurile cu o bucurie expli
cabilă. Doar mamei sale, aflată 
în imediata apropiere a podiu
mului, i s-a furișat o lacrimă 
pe la gene, în timp ce tatăl lui 
Theodor, Gheorghe Puterity, 
directorul întreprinderii locale 
„Mureșul", era nevoit să pri
mească la nesfîrșit felicitările 
concetățenilor.

Dacă chipul solitudinii astfel 
arată, atunci efortul nu e inu
til. i


