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27-28 IUNIE, LA MAMAIA

AL X-lea CONGRES 
AL F.I.P.

Pe litoralul țării noastre 
are loc, începînd de azi, reu
niunea jubiliară a reprezen
tanților țărilor afiliate ia Fe
derația internațională de po
pice. Al X-lea Congres al 
forului suprem internațional 
găzduit în saloanele hotelu
lui PERLA din Mamaia, are 
Pe ordinea de zi o tematică 
bogată, între care discut: 
asupra statutului F.I.P.. pro
bleme legate de îmbunată: rea 
formulei de desfășurare 
campionatelor mondiale 
continentale etc.

LA GALAJI Șl TG. MUREȘ - 
NOI FACULTĂȚI 

DE EDUCAȚIE FIZICA 
Printr-o recentă tetărir» 

Ministerului învățământul^, 
lingă Institutele pedagogice 
3 ani din Galați și Tg. Mu: 
va funcționa, ir.cepînd eu at 
universitar 1»5»—1178. o facultate 
de educație fizică șt spert.

La Galați, primii 3» de studmțl 
admiși în urma examenului v_r 
avea la disc:î--..- or
ganelor locale, un frum. s com
plex sportiv, amenajat pe o •»- 
prafațâ de aproape 5 vi. aa.p. $ 
la Tg. Mureș, numărul locur_l 
pentru anul I de studii este 
30. Studenții vor beneficia fl gfld 
de condiții optime de pregătire.

Concursul de dirt-track 
s-a aminat

Cu aproximativ o oră 
te de începerea concursului 
internațional de dirt-track. 
cînd în centrul Capitale: 
era soare, în Pante lima 
ploua torențial. Ma^rd.e - 
alergătorii erau gata de star: 
dar pista, îmbibată cu a

• -jdevenise impracicabilă 
juriul de arbitri s-a xâ 

j nevoit să ia o hotârire de 
plăcută pentru public, < 
menită să preîntimpine ace: 
dentele: concursul s-a ami 
nat pentru simbălă după- 
amiazâ.

Deci, sîmbătă (de la o 
17) și duminică (de la ora 1 
vor avea loc cele două 
cursuri de dirt-track.

cer.

TURUL ROMÂNIEI
WANZLIK, VICTORIOS LA HUNEDOARA, Sl-A MAI ADAOGAT

1 51
Sibiul ne așteaptă...

TURNEUL INTERNATIONAL

0 TRESA PE EPOLETUL DE LIDER
N-am poposit pe stadionul 

Metalul din Hunedoara mai 
mult de o jumătate de oră, îna
inte de a ne reîntoarce la Deva, 
timp suficient pentru a revedea
— a cita oară? — duelul Jurgen 
Wanzlik — Tudor Vasile. La 
sprintul final, atît de tradițio
nal de vreo patru etape, șl foto
reporterii s-au plictisit să-1 mai 
imortalizeze pe peliculă. Timp 
suficient însă și pentru a con
stata cit de nepregătită a fost 
primirea la Hunedoara, în izbi
tor contrast cu admirabilele fe
stivități populare cu care ne-au 
răsfățat pină acum toate cape
tele de etapă. Toată stima noa
stră rămine intactă pentru vaj
nicii muncitori din „cetatea oțe
lului*, a căror sarcină princi
pală se realizează lingă cuptoa
rele de topit prețiosul metal. In 
schimb, organele sportive locale 
și cele de circulație au ignorat 
legile ospeției. Ploaia, care a 
făcut ziua și mai sumbră la so
sirea pe stadion, nu a împiedicat 
cîteva zeci de spectatori să se 
aciuiască sub streașină de beton 
a tribunei. Dar, cei ce trebuiau 
să asigure ordinea și nobila 
sarcină a recepției elementare
— fie că au rămas la adă
postul domiciliului, fie că au

îndeplinit-o cu o apatie de loo 
caracteristică temperamentului 
nostru.

Nimis nu lăsa să se prevadă

cetatea Huniazilorvintul — partener •

Heenukerk

• Papa Oubron este supărat • Ploaia — adversar,

Sosire in bloc

Îmbrățișare ma
ternă, pentru 
Theodor Puterity, 
eroul contratim
pului de la Arad

etapă ultrarapidă, 45 km/h

JURGEN WANZLIK

I

29. 
De
33.
35.

r.ase. 23. N. Ciumetl, 24. 
Egyed, 25. Cosma, 26. Ră- 

27. Ajoghin. 28. Cernea, 
Viard, 30. Kroonen, 31. 
Blaere, 32. Vercauter, 
Richner, 34. A. Suciu, 
Wlndisch, 36. Gera, 37.

Ardeleanu, 33. Rîndașu, 39. 
Kvernerud, 40. Moiceanu, 
41. Rusu — toți același timp 
cu învingătorul, 42. Dertz 
îr«S2, etc. Nu a luat star
tul Șt. Bălan (Metalul Plo- 
penl). au rămas în cursă 
M da dcLjd.

(Continuare In Dog. a 4-a)

FEMININ DE SAH DE LA SINAIA

Regrupare in clasament
După o z: de întrerupere, 

concursul internațional femi
nin de șah de la Sinaia. a fost 
reluat, ieri după-amiază, tir.d 
s-au disputat particr ie din 
runda a 8-a.

Au fost înregistrate urmă
toarele rezultate: Nkclau — 
Pogorevici l-O, Veroci — 
Dobson 0-1. Jifcovki — Ereto- 
va și Keller-Herrmann — 
Reicher remize. S-au între
rupt partidele Perevcznic —

c-pa- 
jA cu

CLASAMENTE
CX-AS-KkzXTLX INDIVI-
CAL Ai ETAPE A IX-A.

—<TJ\T33A?.A. 1€5
M orară 45 km) :

1. WAXZLfK tăi Ii 2. Tn- 
fcr, X. Șc- 4. Hezard.
S. j C. Burtacu. 1.
P.— -w . t Dark. I Rea_I-

ASTAZI DUPA-AMIAZA, ÎNCEPE LA PITEȘTI

Reportaj
de VICTOR
6ÂNCIULESCU

acest final trist. Aradul, deși 
onorat excepțional cu trei zile 
consecutive de prezența Turu
lui, și-a înșirat din nou cetățe
nii pe trotuare, în clipa bunului

(Continuare în pag. a 4-a)

î TINEREȚEA 
ÎSI EXPERIENȚA

5»

I
I
I

onsultat asupra unor proble
me despre tineret Yehudi Me
nuhin declara: „Dacă aș avea 
din nou 18 ani mi-aș dori, de
sigur, să am lucrul cel mai 
prețios din lume. Și anume, 
să am EXPERIENȚA care vine 

cu vîrsta și în același timp TINEREȚEA.

ISâ am aceste două bogății și înțelep
ciunea de a dispune de ele după cum

I

I
I
I

Raliul Rom
Acest sfirțlt de săptămtoă va trebui 

numit, pe drept cuvtot. „al coeupeupucr 
rutiere*. După marea aventură castă, 
aflată in plină desfășurare, iată ci astăzi 
dupâ-amiazâ, din Pitești. demarează. In
tr-un ritm mal nervos, fi principa.a 
competiție automobilistică a anului : Ra
liul României. Fârâ îndoială. numeroși 
iubitori al sporturilor mecanice doresc 
sâ întimpine pe maeștrii volanului In di
ferite puncte de pe traseu, sâ-i urmă
rească pe timpul probelor speciale. Pen
tru toți aceștia, dăm în continuare prin
cipalele localități înscrise în Itinerarul 
de 1 600 km, indici nd totodată și ora de

âniei I
I

Marele Premiu automobilistic al Olandei, desfășurat recent 
la Zandwoort, i-a prilejuit învingătorului, scoțianul Jackie 
Stewart, nu numai a doua victorie consecutivă în această 
probă, ci și acumularea unui avans substanțial de puncte în 
clasamentul campionatului mondial al piloților.

In fotografie, aspect din timpul palpitantei curse.

întreceri internaționale 
școlare

Cupa Jubileu, organizată 
de Școala sportivă nr. 2 din 
București, cu ocazia aniver
sării unui deceniu de exis
tență, a reunit la startul în
trecerilor 10 echipe de 
fete și 9 echipe de băieți — 
voleibaliști ai școlilor sportive 
din R. P. Bulgaria și ai im
portantelor centre cu tradiție 
din țara noastră. Pe frumoa
sele terenuri de volei de la 
Stadionul Tineretului din Ca
pitală au avut loc întreceri 
pasionante, uneori de bun ni
vel tehnic, în care eforturile 
nu s-au precupețit pentru a 
arăta celdr prezenți tot ceea 
ce au învățat elevii din acest 
Sport.

lată rezultatele înregistrate 
In finale : fete : Școala spor
tivă nr. 2 Buc. — Șc. sportivă 
nr. 1 București 3—2 ; Șc. spor
tivă Sibiu —• Șc. sportivă 
Brașov 3—0 ; Șc. sportivă Ba
cău — Șc. sportivă Oradea 
3—0 ; băieți: Șc. sportivă nr. 
2 București — Șc. sportivă 
Oradea 3—2 ; Șc, sportivă nr 1

București — Șc. sportivă Tg. 
Mureș 3—1 ; Șc. sportivă Ba
cău — Șc. sportivă Brașov 
3—0. Trofeele au fost cîști- 
gate la băieți de Șc. spor
tivă nr. 2 București, iar la 
fete, de Șc. sportivă nr. 2 
București. Echipele clasate pe 
primele trei locuri au primit 
diplome și premii.

V. SANDULESCU
★

Foarte animate au fost și 
întrecerile de handbal. Nu
mărul mare de formații par
ticipante a condus la un ve
ritabil maraton, în care au 
triumfat cei mai bine pregă
tiți fizic. Turneul feminin a 
revenit gazdelor, Școala spor
tivă 2, urmate de Clubul 
sportiv școlar și de Institutul 
pedagogic Halle (R.D.G.). în
trecerea masculină a dat cîștig 
de cauză valorosului „7“ al 
Școlii sportive 1 secondat de 
Școala sportivă 2. Pe locul 3 
— Școala sportivă din Tg. 
Mureș.

PANORAMIC SPORTIV INTERN
Este într-adevăr, final 

de sezon. Oricît am re
greta derbyurile fotba
listice, de care ne despăr
țim tocmai cînd le-am 
deprins gustul, pasionan
tele partide de rugby, vo
lei sau handbal, să recu
noaștem că vacanța es
tivală a sportivilor frun
tași este pe deplin meri
tată și să le urăm odih
nă plăcută și, mai ales, 
utilă 1

Nu pe toate scenele 
sportive s-a tras, însă, 
cortina. Nu peste tot

căldurile au golit tribu
nele. De aceea, desigur, 
panoramicul obișnuit 
nu a pierdut decît puțin 
din densitatea competi- 
țională dinaintea sufo
cantului finiș al cam
pionatelor naționale de 
fotbal.

Deci, pentru acest sfîr- 
șit de săptămînă:

• Trei zile de prim 
plan în lumea bolizilor. 
Automobilismul — spor
tul atîtor atribute, care 
a cîștigat la noi „teren“ 
cit altele în zece — o- 
feră numeroșilor supor

teri un splendid final 
de stagiune : Raliul Ro
mâniei, proba celor 
1600 de kilometri care 
se va încheia duminică, 
la Pitești, cu o întrecere 
de viteză pe circuit

• Tot în lumea de 
miraj a motoarelor. Du
minică, pe pista de la 
Pantelimon, concursul 
internațional de dirt- 
track, la care alături de

Silviu FLORESCU

(Continuare
în pag. a 2-a)

*ra Domel (7), Cîmpulung Moldovenesc 
17.50). Rădăuți (8.46), Suceava (9.30), Tg. 
Neamț (10,44), Piatra Neamț (11,24), Ba
cău (12,26), Orașul Gh. Gheorghiu-DeJ 
(13.16). Tg. Secuiesc (14,15), Brașov (15,13). 
Ploiești (17,10), București (18,18), Pitești 
(20.07). La București concurențli vor 
veni pe șoseaua Burtea, după care vor 
urma traseul: Șos. Kiseleff, Arcul de 
Triumf, str. Mănăstirea Cașln, str. 
CImpina (punct de control orar), B-du) 
1 Mal, șoseaua Chltilel. Sosirea la Pi
tești va avea loc tot în fața Teatrului 
„Al. Da villa*.

După cum se știe, raliul se desfășoară 
In condițiile neintreruperil traficului ru
tier normal. Organele de circulație sînt 
rugate, totuși ca, în punctele de aglo
merație. să faciliteze trecerea concuren- 
ți’.or. Circulația va fi total întreruptă 
numai In locurile și pe timpul desfășu
rării celor cinci probe de viteză în 
coastă șl anume : vineri spre sîmbătă, 
Intre orele 1—2,30 pe dealul Hula de 
lingă Mediaș ; sîmbătă Intre 7,30—8,45 pe 
drumul care străbate Obcina Feredeu- 
lul; sîmbătă intre 12—13,30 la Măgura 
Călugăra pe șoseaua Bacău — Orașul 
Gh. Gheorghiu-DeJ ; sîmbătă de la 
13—14,30 pe serpentinele Oltuzulul ; sîm- 
bâtă Intre 15—16.30 pe urcușul de la 
Rîșnov — Pîriul Rece. Turiștii plecați la 
drum șl, mal ales, șefii de garaje tre
buie să țină seama de aceste ore pen
tru a nu-și perturba programul pe 

care-1 au în zilele respective. Orele in
dicate de noi pentru probele speciale 
sînt calculate cu aproximație șl cu un 
oarecare spațiu de siguranță deoarece, 
in mod practic, porțiunile respective de 
traseu vor 
și deschise 
de trecere 
mei mașini

trebui închise mai devreme 
mai tîrziu decît momentul 

a primei și, respectiv, ultl- 
din '“Ioană, (d.l.)
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spune proverbul francez : Dacă tinere
țea ar ști, dacă băfrînețea ar putea..." 

Cuvintele sale, cu unde nostalgice 
după anii de aur, reprezintă în fond 
un apel către generoșii care risipesc 
cea mai prețioasă avuție, uitînd că ea 
are un stîrșit dincolo de care nu mai 
rămîn decît regretele; constituie un 
semnal pentru acea categorie socială 
de tineri chemată să dea sumumul va
lențelor lor . la prima tinerețe, la tim
pul cînd virilitatea și explozia celor 
20 de ani trebuie să primească matu
ritatea gîndirii și clarviziunea acțiunii, 
.atribute ale bătrînefii", cum le nu
mește magicianul viorii.

Fără a recurge la o numerotare a 
acelor domenii care solicită tînărului, 
încă de la o vîrstă fragedă, virtuți pe 
care le adaugă numai timpul, subliniem 
însă că sportul deschide, oricum, cap 
de coloană. Dacă arfa, măiestria pe
dagogică sau cea medicală, ochiul in
gineresc sau cel arhitectural cîștigăva- 
llențe și orizonturi pe măsura înaintării 
în vîrstă, a realizării unor vaste acu
mulări și investigații, sportul își reven
dică toate atributele măiestriei pînă la 
30 de ani, culme dincolo de care (ex- 
cluzînd veritabilele cazuri de longevi
tate sportivă) începe amurgul. Sportul 
este sectorul în care tînărul este înro
lat cel mai devreme într-un post de 
extremă importanță (funcția lui într-o 
echipă), este domeniul în care primește 
cel mai curînd mandatul de ambasador 
al tricolorului în marile confruntări in
ternaționale. Misiunile, ambele de înaltă 
responsabilitate, solicită practicianului, 
pe lîngă efort și abnegație, înțelegerea 
efortului, a sensului și scopului luptei, 
a disciplinei în comportament și ac
țiune, a valorilor dăruirii, comanda
mente etice care depășesc uneori — 
sub raportul înțelegerii — pe cei che
mați să le exprime. Și atunci ? I

Atunci trebuie să intre în funcțiune 
spiritul pedagogic al antrenorilor’ al 
medicului și psihologului echipei cît și 
al tuturor celor delegați să dirijeze 
viața sportivă a unei unități (nu mai 
este nevoie, desigur, a menționa că 
acești dirijori trebuie să dovedească 
acea probitate profesională și ținută 
etică, care să impună de la sine) ; să 
acționeze cuvîntul părintesc care nu-și 
încheie, cum greșit cred unii, misiunea 
o dată cu primul titlu de campion al 
fiului; să intervină, cu autoritatea-i re
cunoscu^ școala, să acționeze prompt, 
cu incisivitate și obiectivitate, presa.

lată -îngerii păzitori" care au obli
gația socială de a dirija dezvoltarea 
tînărului spre o realizare plenară în 
sport și profesie, spre o ținută morală 
demnă de toată aprecierea.

Cazurile de tineri obligați să pără
sească arena sportivă înainte de ma
rea confirmare nu sînt deloc rare. Vic
time ale infatuării (de multe ori incon
știentă) acești tineri vor imputa apusul 
ior prematur tocmai acestor directori 
care n-au știut să le dirijeze, la timpul 
oportun, evoluția. Care nu le-au îm
prumutat (prin exemplu sau sfat) din 
experiența și înțelepciunea lor lăsîn- 
du-le libertatea acțiunii, fruct din care 
„tinerețea" . mușcă, de cele mai multe 
ori, cu pătimașă voluptate. Fără expe
riență, fără tutela cuvîntului și fără 
gestul admonestativ al degetului ei sînt, 
în fond, niște abandonați, care se vor 
pierde curînd și care vor regreta, tar. 
div, că roadele tinereții au fost seci.

lată de ce nu putem fi de acord cu 
acei care, privind din exterior și po- 
zînd în prieteni ai sportivilor (și mai 
ales ai vîrstei acestora), exclamă repro- 
bativ : „Ce i-or fi dădăcind, domnule, 
atîta I"

I
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Trebuia sâ ne mărturisim 
admirația deplină față de 
nonșalanța (termenul este, de 
bună seamă, un eufemism) 
Federației române de șah și a 
distinsului ei secretar general, 
Francisc Hartman. Pentru că 
a trata cu atîta nepăsare un 
semnal pe care ziarul l-a tras 
la timpul potrivit, privind o 
gravă încălcare a normelor de 
etică. în ultimă instanță, a le
galității care trebuie să dom
nească și în sport, este sau 
un semn de forță sau — mai 
degrabă — unul de irespon
sabilitate.

Arătam, așadar, in editoria
lul „Barajul ilegal", apărut la 
7 mai 1969, că în privința re
prezentării României la tur
neele zonale din noul ciclu al 
campionatului mondial, nu 
poate exista nici un dubiu. 
Primii doi clesați la campio
natul national, respectiv dr. 

O. TROIANESCU și EMIL UN- 
GUREANU, și-au ciștigat prin 
luptă sportivă cinstită acest 
drept și nimeni nu are calita
tea de a li-1 lua.

Și totuși, de miercuri se joa

că în Capitală un turneu de 
baraj cu șase participanți (FI. 
Gheorghiu, E. Ungureanu, D. 
Drimer, T. Ghițescu, O. Tro- 
ianescu și V. Ciocîltea — in 
ordinea tragerii la sorți) care 
— pasămite — trebuie să 
stabilească lumina într-o 
chestiune pe deplin luminată.

N-AU PARTICIPAT la ulti
ma finală a campionatului ță
rii Și pină la o nouă ediție a 
întrecerii ei NU SÎNT clasați 
in ierarhia șahistă a Ro
mâniei.

Argumentul de care se pre
valează federația, cum că dr. 
Troianescu ar fi obținut un

51 TOTUȘI „BARAJUL 
ILEGAL" SE JOACĂ!

întunecoase sînt doar mobilu- 
rile care au dus la organizarea 
acestei competiții, aflată evi
dent în afara legii.

Pentru că trei dintre cei 
care aspiră la ecusonul tricolor 
în turneele zonale (FL Gheor
ghiu, V. Ciocîltea, T. Ghițescu)

rezultat slab la turneul de la 
Veneția și că ar fi acceptai 
chiar el să participe la acest 
trial, nu reaista ■■« t» ce* 
mai sumară analiză. Pentru că 
și cei trei absenți de la finală 
(Gheorghiu. Ciocîltea, Ghi
țescu) n-au reușit in desele

PESTE BLOCAJ
IZOLAȚIONISMUL NU ESTE 

O ORIENTARE DE PERSPECTIVĂ
în 1968, echipa masculină 

de volei a României a susți
nut 10 întîlniri internaționa
le j din 1949 încoace naționala 
noastră a susținut într-un 
singur an un număr mai mic 
de asemenea întîlniri — 9 în 
1952 — îar în 1950 și 1953 au 
avut loc tot cîte zece confrun
tări internaționale.

în 1968, echipa feminină a 
susținut trei înțîlniri interna
ționale. Gu excepția anului 
1951, cînd voleibalistele noas
tre nu au avut nici un fel de 
activitate internațională, cifra 
de anul trecut este cea mai 
redusă din ultimii 23 de ani.

Să adăugăm faptul că anul 
acesta echipa masculină nu a 
susținut nici o întîlnire inter
națională iar cea feminină 
doar două, apoi să privim ci
frele. Desigur, ele nu trebuie 
fetișizate > anii de maximă 
activitate internațională nu 
sînt neapărat anii de vîrf ai 
voleiului nostru i în 1967, bă
ieții au susținut 21 de meciuri 
internaționale, iar fetele 23 — 
și a fdst totuși anul cînd s-a 
conturat acel declin al voleiu
lui nostru pe care nu l-am de
pășit nici în prezent.

Dar cifrele indică, pentru 
ultimii doi ani, o tendință evi
dentă și care trebuie neapărat 
discutată în legătură cu situa
ția actuală a voleiului româ
nesc i este vorba de o închis-

Finalele 
ale școlilor 
FOTBAL :

Un caz fără precedent

Turneul de fotbal din ca
drul «ampionatelor naționale 
rezervate școlilor profesiona
le se apropie de sfîrșit. Joi 
s-au mai consumat două me
ciuri. în primul, echipa Gru
pului școlar prof, construcții- 
montaj București n-a putut 
scoate dealt un rezultat de 
egalitate în compania colegi
lor lor de la Șc. prof. ch. 
Ocna Mureș i 1—1 (0—1). Au 
înscris Gronberger (min, 38) 
și Grigore (64).

Cel de-al doilea meci a 
avut o desfășurare cu totul 
neobișnuită, fotbaliștii de la 
Șa. prof, siderurgică Hune
doara cedînd pur și simplu 
echipei Grupului șc. minier 
Baia Mare eu scorul de 
5—0 I ? Comisia de organiza
re a competiției, luînd în cer
cetare acest caz, a eliminat 
formația hunedoreană din 
turneu, O măsură educativă 
sănătoasă, care trebuie să dea 
de gîndit și conducerii aces
tei școli, și antrenorului echi
pei, prof. Virgii Săvulescu. 
De notat și faptul că evolu
ția în competiție a echipei 
din Hunedoara a nemulțumit 
prin jocul brutal practicat de 
unii elevi (Nisip. Neagu, For- 
tamarof, Line), sancționați de 
altfel și de arbitri.

Vineri, în penultima zi a 
turneului, vor juca : Grp. șc. 
pentrol Moreni — Grupul șco
lar minier Baia Mare (ora 
8,30) și Grupul școlar fores
tier Tg. Jiu — Șa. prof, de 
chimie Oa, Mureș (ora 10,00).

tare deliberată sau fortuită 
tocmai în această perioadă 
dificilă. Absența noastră de 
la turneul olimpic de volei a 
fost explicit motivată prin a- 
ceea că, la nivelul de anul 
trecut, echipele nu ar fi putut 
realiza rezultate onorabile. 
Nu intenționez să încep o dis
cuție, de altfel tardivă, în le
gătură cu această hotărîre. 
Dar, asociată cu numărul în 
general redus de jocuri inter
naționale, perfectate în ulti
mele 12 luni, ea indică dimi
nuarea prestigiului de care se 
bucura cîndva voleiul nostru 
în lume (tradusă prin eschi
varea în momentul de față a 
unor federații din țările cu 
voie? dezvoltat de a contracta 
jocuri cu noi).

Preocupată de evoluția vo
leiului nostru — federația a 
inițiat unele măsuri i institui
rea unui campionat pentru 
echipele școlare, urmărit de 
activul federației în vederea 
depistării elementelor de per
spectivă ; de asemenea, spori
rea interesului acordat echi
pelor participante la divizia 
secundă a campionatului na
țional. Sînt măsuri utile, de 
natură să contribuie la îm
prospătarea resurselor voleiu
lui românesc. Dar singura ve
rificare certă a oricăror mă
suri menite să redreseze vo
leiul, singura verificare certă

naționale 
profesionale

Reamintim că finala are 
loc sîmbătă, de la ora 18, pe 
stadionul .23 August" («en- 
tral).

Și handbaliștii 
și-au desemnat campionii 
SIBIU, 26 (prin telefon de 

la trimisul nostru). — Au luat 
sfîrșit întrecerile masculine 
ale finalelor «ampionatelor 
școlilor profesionale la hand
bal, întreceri la capătul că
rora primul loa a revenit 
echipei Grupului școlar Me- 
talo-Tehnica Tg. Mureș (an
trenor : V. Florea). A fost 
echipa care, de-a lungul în
tregului turneu, a dovedit «ea 
mai bună pregătire tehnică 
și o disciplină desăvîrșită.

în partidele ultimelor două 
zile de întreceri, ei au reu
șit șă depășească două din
tre adversarele directe (Școa
la profesională Ministerul In
dustriei Alimentare Sibiu: 
39—14 și Școala profesională 
Construcții Cluj eu 33—13) și 
să remizeze cu principala ei 
urmăritoare, Școala profesio
nală Tractorul Brașov (11—11).

Ale rezultate: Școala pro
fesională Tractorul Bv. — 
Școala profesională Constric
ții Cluj 23—13 ; Grupul șco
lar M.I.A. Sibiu —« Școala 
profesională Tractorul Brașov 
14—27.

Echipei Grupului școlar 
Metalo-Tehnica Tg. Mureș 
i-au fost acordate cupele pen
tru oea mai tehnică și «ea 
mai disciplinată echipă.

Mariana BORZEA

a eficienței lor o dau întâlni
rile internațianale. confrunta
rea cu valorile europene și 
mondiale ale acestui sport

Crearea unei echipe care să 
ne reprezinte cu sueces es;e 
un proces de durată, dar car» 
nu se poate desfășura în nlri 
un caz în vid. în izolare de 
evoluția voleiului mondial 
Este esențial ca jucătorii pe 
cate dorim să-i formăm să s« 
verifice in focul întîlnirilor 
internaționale — ocazii de • 
cunoaște, în același timp, sta
diul de pregătire al altar echi
pe (nu ar fi fost oare utilă I” 
perspectiva — acum depăs"! 
— a Cupei campionilor e r'- 
peni, o întîlnire cu reprezen
tativa bulgară 7).

Este posibil ca în Jntilnir 'e 
internaționale să înregistrăm 
în viitorul apropiat unele re
zultate nesatisfăcătoare. Dar 
amînînd momentul acestor 
probe, cred că riscăm să ore 
lungim rămînerea în urmă 
față de cele mai bune forma
ții din lume. Slavă domn j I ii. 
nu am ajuns în situația de a 
fi refuzați ca parteneri de ab
solut toți adversarii mai pu
ternici. Este, deci, și necesar, 
și pasibil ca prin eforturi sus
ținute să se asigure un pro
gram adecvat loturilor noas
tre reprezentative, chiar și in 
plină perioadă de desfășurare 
a activității interne.

In obiectivele de perspecti
vă ale federației, asigurarea 
constantă a unui astfel d- 
program trebuia să fie trata A 
ca o componentă indispensa 
bilă și aceasta fără întîrziere

Ar fi nerealist să se ceară 
succese imediate ț avem ne
voie pur și simplu de întîlniri 
internaționale, pentru a asi
gura, într-un viitor pe care 
l-am dori cu toții cit mai a- 
propiat, apariția acestor suc
cese.

Marcel RUSESCU

LA RM. VÎLCEA

FINALA „CUPEI
U.G.S.R.4* - PE 0 ARENA

NOUA CU 4 PISTE
Reprezentanții federației de 

specialitate au omologat noua 
arenă cu 4 piste aparținînd 
întreprinderii S.I.L. din Rm. 
Vîlcea. în această sală se va 
desfășura, începînd de sîmbă
tă 28 iunie — finala primei 
ediții a „Gupei U.G.S.R.*, la 
care participă reprezentative
le cooperației, M.F.A., sindica- 

, telor, precum și 12 selecțio
nate de județ. Echipele vor 
fi formate din cîte două jucă
toare și tot atîția jucători, tră- 
gîndu-se la probele clasice de 
100 bile mixte femei și 200 
bile mixte bărbați. Se va juca 
contra scor.

PANORAMIC SPORTIV INTERN
(Urmare din pap. I)

reprezentanții noștri parti
cipă alergători bine cotați din 
Cehoslovacia și Bulgaria. Pri
lej de reîntîlnire cu temerarul 
Cupu și comp.

• Fotbalul nu ne-a abando
nat total. După partidele de la 
Sibiu și Rm. Vîlcea, ultimul 
episod ai Cupei Balcanice pen
tru echipele de tineret — com
petiția care după toate proba
bilitățile ne va aduce satisfac
ția unei frumoase victorii — 
este programat la București. 
Deci, poate nici n-ar fi nevoie 
dg invitație, duminică la cu
plajul Bulgaria'—Albania, RO
MANIA—Grecia.

• O interesantă competiție 
de popice — Cupa U.G.S.R. — 
ește programată sîmbătă și 
duminică la Rm. Vîlcea. Ca 
întotdeauna, în acest sport ni 
se rezervă surpriza unor finale 
cu participarea unui mare nu- 
rriăr de echipe (printre altele 
și 10 selecționate de județe ') 
iată cit de bine — stimul' nt 
îa gjsgătltg* dar și excelentă

propagandă sportivă — se pot 
„umple" pauzele competițio- 
nale din calendarul oficial.

• De la o vreme (poate și 
din „cauza" finalelor campio
natelor șGolare) trezește un 
viu interes fiecare competiție 
rezervată tinerilor sportivi și 
chiar copiilor. Ne-am convins 
încă o dată, și se pare că se 
conving tot mai mult și cei 
interesați, că aceste întreceri 
aduc în săli și pe stadioane nu 
numai entuziasm ci și mugurii 
unor performanțe. De aceea 
merită consemnată — dintre 
multe competiții de acest gen, 
programate la sfîrșitul săptă- 
mînii — finala campionatului 
național pentru copii la tenis 
de masă. Așadar, vineri, sîm
bătă și duminică, în sala Flo- 
reasca, cei mai mici maeștri ai 
paletei în luptă pentru pri
mele locuri a’e clasamentelor 
pe echipe și individuale.

• In plin sezon competițio- 
nal Internațional, caiaciștii și 
canoiștii fr infași își continuă 
piegătiiiie neutru campiona
tele europene de la Moscova.

sportiv, 
reunind 
țârii — 
sub an

lor peregrinări pe la con- 
eursuri sâ înscrie un rezultat 
de răsunet, iar Florin Gheor
ghiu gifiie din greu, de mai 
mulți ani, să-și confirme nor
ma de mare maestru (care ii 
expiră în septembrie) și nu 
reușește, deși a avut nenumă
rate prilejuri.

Evident, sub aspect 
turneul (tur-retur) — 
principalele forțe ale 
este interesant. Dar.
pect etic el rite cu totul nedo
rit. Tocmai de aceea rezulta
tul Iui nu poate aduce modi
ficări in ceea ce privește ju
cătorii care tor reprezenta ta
ra noastră la turneele zonale. 
Campionatul national i-a de
semnat încă din decembrie 
anul trecuL

Dar. pentru eâ F.H.S. i«i în
găduie să trateze eu asemenea 
dispreț punctul de ședere al 
opiniei publice, poate că Bi
roul CXEFS va gă»i de etitiiu- 
(â să intervină cu autoritatea 
sa spre a restabili legalitatea.

Valerio CHIOS'

Viorel Marcu si Vera
Dudas. învingători

A

in „Cupa speranțelor"
la

I

Cu mult înainte de primul gong
dual, cum a fost aplicarea unei 
singure metode pentru toți spor
tivii, deși fiecare se află in altă 
categorie de greutate, cu particu
larități și cerințe morfo-funcțio- 
nale diferite, s-a dovedit bine
venită.

Afirmarea unor antrenori al că
ror merit era — pînă acum 
doar cei al descoperirii boxerilor 
(propovădulndu-se ideea că nu
mai unul sau cel mult doi antre
nori — mereu aceiași — stat ca
pabili de șlefuire), a devenit rea
litate. Noua măsură aduce cu ea 
un element deosebit de impor
tant : cointeresarea morală a an
trenorilor în obținerea satisfac
țiilor profesionale, care la cei 
ce-și iubesc meseria primează 
în fața celor materiale. Toată lu
mea o salută. In rindul antreno
rilor de box a început să adie un 
vint Înnoitor. Multe frunți se 
descrețesc. încep căutările șl pre
gătirile febrile, pline de speranță: 
s-a creat și pentru ei posibilita
tea de a sta in colțul unul ring 
european, să culeagă lauri sau 
decepții alături de cei pe care 
l-au crescut și Îndrumat. Slntcui 
de părere că sistemul este cei 
mai drept și Iu același timp cei 
mai eficient.

talul), Șerbu Neaeșu (Steaua), 
Gh. Zamflrescg șl ațibal jiicolau 
(Semănătoarea), Mihai Btotaa 
(Universitatea), și-au adu» o în
semnată contribuție la buna des
fășurare a procesului de pregă
tire a membrilor lotului național.

PRIMA SINTEZA
lată, așadar, cîteva secvențe 

din pregătirea succesului roma
nesc, demne de reținut.

A existat un sistem, un angre
naj care a funcționat mal bine ca 
niciodată. Asta nu Înseamnă, insa, 
că nu putea funcționa șl mal 
bine. Ne referim la faptul că un 
lot secund, anunțai șl creat doar 
pe hlrtie. nu a existat ca atare. 
In cadrul ultimelor verificări ale 
lotului ar fi fost necesar să apară 
și cîțiva boxeri din lotul secund. 
După cum s-a văzut, nu toți titu
larii erau intr-o formă corespun
zătoare. Și dacă au existat șl 
alte motive pentru care unul sau 
doi sportivi al lotului reprezenta
tiv ar fi trebuit să fie iniocuiți -'-'-‘• 'ț In. 

le for- 
moment 

că F. K. 
Înscrierea

O ȘEDINȚĂ

PREGĂTIRI Și VERIFICĂRI

Aram un an. In ziua de zdilmâ 
dintre semifinala și finala cari- 
pioruic'ai republican de seniori, 
ta sala de ronîertate a centrului 
de antrenament -Î3 A'jzust-, cei 
mai bani antrenori si specialiști, 
la inițiativa FX rox, țineau 
sfat. Printre problemele zflate pe 
ordinea de zi figura ți discutarea 
vtMbrdini campionat național 
O»). Pentru prima oară se pu
nea problema modelării unei 
rompeuțit autohtone dună neee- 
snășUe unui obiectiv major : C.E., 
pe rare aveam să le z'i’dulm. 
Astfel, antrenorii, activiștii, me- 
âârii și organizatorii au fost (pen
tru prima dată. in acest mod) 
rousuitați la vrâerea alcătuirii 
uaai judicios program de pregă
tire a reprezentativ ei noastre 
pentru marea confruntare.

DUPĂ UN AN

Campionatul pe 1SS8 «e apropie 
de sfirsit. tn sala Floreasca toata 
lumea știe că cei ce vor intra ln 
«•scala tricoului de campion ne 
vor reprezenta țara ta apropiata 
confruntare continentală. .Anul a- 
eeau, finala a cuprins un număr 
■nai mare de sportivi (cite I la 
fiecare categorie}, și a durat a- 
proape • săptămlnă, constituind 
astfel un gen de repetiție gene
rală pentru C.E.

UN PLĂCUT REVIRIMENT

MAIGiNAU LA ÎNCHE'ESEA TUIULUI DIVIZIEI A

LIPSURI VECHI
LA 0 COMPETIȚIE NOUA

A tt > 
■» ee

La

țhne cri ta emani penibile, fiind 
așezai cu ucxezsl pe saltea 
taxre ttneri de o 
ccpcîi A c- t-e-r.rll,
dectaiat mulțumiți câ pot 
testa echipe complete. mal 
că useert acești veterani reușeau 
să mat aducă un punct ori două.

Reprobabil* și de loc sportivă 
a Post comportarea unor concu- 
resți care n-au făcut nimic altce
va deci: să smulgă un rezultat de 
egalitate sau să obțină descalifi
carea împreună cu adversarii lor. 
O astfel de mentalitate, des în- 
tBnitâ în Întrecerile turului (și 
care persistă de mal multă vre
me) constituie o serioasă friaă nu 
r. - mal tn calea spectacolului, dar 
șt a progresului acestui sport. 
Să ne mai mirăm oare că ta pre
zent la meciurile de lupte spec
tatorii plătitori pot 2 numărați pe 
degete î Pe antrenori și pe con- 
e-rențl nu-i tagr.j: rează faptul 
e* întrecerile de lupte se des- 
rițcară tatr-un anonimat deplin? 
Poate că. ta această privință ar 
trebui să tatervmă mai energic 
federația de specialitate.

Este adevărat. In competlț 
interoapooata luptătorii 
fruntași aduc lauri 
r-ctâneu». dar ciad este vorba 
de meciurile campionatului in
tern. chiar și acești sportivi se 
moiipsese de virusul pasivității, 
se conformează calculelor, coma- 
bȚiftătiț cluburilor.

Sînt etocver.te în acest sens a-

con

le 
noștri 

tricolorului

Retrași în singurătate, ducînd o 
viață austeră, boxerii, antrenorii, 
medicul Petru Kadovici și cei doi 
asistenți ai săi muncesc, muncesc 
de zor. Sub coordonarea lui Ion 
Popa, angrenajul, înțelegerea, co
operarea, funcționează perfect. 
Doar I. Chiriac socotește că este 
mai bine să se retragă în calea 
Pievnei. Mal tirziu, și Lucian Po
pescu preferă modesta sală din 
str. Dr. Staicovici. Antrenorul fe
deral fii. Vladar este prezent la 
majoritatea antrenamentelor, se
cretarul general, Cristea Petroșe- 
neanu asigură și rezolvă operativ 
toate problemele, președintele fe
derației Gheorghe Guriev asistă 
și el la unele antrenamente. Se 
fac verificări cu diverși parteneri 
de luptă din cadrul cluburilor șl 
asociațiilor sportive din Capitală. 
Antrenorii răspund prompt la a- 
ceas'ă chemare, 'ăsind la o parte 
interesele secției sau chiar calen
darul competițional al clubului 
din care fac parte. Șl dacă nimeni 
n-a făcut-o, sîntem bucuroși să 
fim primii care adresăm acestor 
antrenori sincere felicitări. Prin 
modul cum au înțeles să răspundă 
la această chemare, E. Fiirăsz 
(Dinamo), Mielu Docuiescu și Șt. 
Iordache (Olimpia), Eugen Dinu, 
Sandu Ion șl L Stolanovlci (Ms-

— In condițiile posibilității 
scrierii și modificărilor de 
mâții pină In ultimul
— sîntem de părere 
Box s-a 
oficială, 
problema înlocuirii 
punsul 
poate face nim|c. Ne-am înscris 
oficial". Atunci, alte țări cum au 
avut posibilitatea să se prezint» 
Ia București cu formații schim
bate față de cele anunțate ?

Dar, dincolo de aceste mici ca
rențe, succesul românesc n-a 
fost tnttmplător, ci determinat de 
o serie de factori de care tn 
viitor trebuie să se țină șeama.

Pregătirea și Întocmirea unul 
plan judicios de acțiune cu mult 
înaintea competiției ; o selecție 
deschisă, precisă, obiectivă ; par
ticiparea unul număr larg de spe
cialiști Ia alcătuirea echipei re
prezentative; modelarea campio
natului național in funcție de 
obiectivul major (C.E. sau J.O.) 
respectarea principiului continui
tății In pregătire cu același an
trenor, singura cale eficientă pen
tru Îndeplinirea cerinței indivi
dualizării stricte a antrenamentu
lui; mobilizarea șl cooperarea 
unui număr sporit de specialiști, 
medici și organlzatqri th vederea 
îndeplinirii obiectivului propus — 
toate acestea vor crea boxului 
nostru posibilitatea reeditării unor 
succese de anvergură, asemănă
toare celor de ia europene.

grăbit cu
Atunci cînd s-a pus 

unuia, răs- 
fost : „Nu se m.tl

Gheorghe IL1UȚA

N. FIROIU: Nu știu
Lotul național de polo, care 

are la ora actuală ta componen
ța sa 13 jucători, continuă să se 
pregătească zilnic doar cu an
trenorul I. Frtacu, întrucît cel 
de al doilea antrenor respon
sabil. C. Corcec, Ișl petrece 
concediul ta străinătate, șl după 
cuib sintem Informați el se va 
Întoarce doar cu citeva zile 
înaintea meciurilor cu echipa R. 
D. Germane.

Am cerut părerea unuia din
tre cei mal vechi internaționali, 
maestrul sportului N. Flrolu, 
care șl ta momentul da față se 
ara printre jucătorii de bază ai 
echipei, despre telul ta care 
s-au desfășurat primele antre
namente. Feroviarul, vizibil mar
cat de efortul depus tn ședința 
anterioară convorbirii, ne-a de
clarat »

. D_pă terminarea primei părț> 
a campionatului toți Jucătorii din 

au primit concediu. Un a- 
semecea lucru nu-mi amintesc 
t- se mal ti ir.timpiat tn ultimii 
1* ani de cind fac parte din lo- 

tui naponaL Șl ml se pare cu

atlt mal bizară situația acum, 
!ntr-o perioadă clnd ne așteapțâ 
meciuri deosebit de grele, jn 
fața propriului public, cu selec
ționatele H. D. Germane șl B.F. 
a Germaniei. Majoritatea jucă
torilor nici nu au intrat In apă 
In cele 15 zile de odihnă șl de 
aceea depunem un efort dublu 
pentru a recupera timpul pier
dut. Mal precis, sîntem nevolțl 
să pierdem ore întregi cu îm
bunătățirea pregătirii fizice, In 
loc să lucrăm mal mult (șl în 
snedal jucătorii mal tineri) pen
tru tehnica lndvlduală și tacti
ca colectivă. N-am fost nicioda
tă pesimist șl am privit flecare 
meci cu toată seriozitatea, fiind 
convin» că vom cîștlga. El bine, 
luna trecută selecționata R. D. 
Germane ne-a învins fără drept 
de apel la Magdeburg, Juclnd în
deosebi din punct de vedere tac
tic mal bine ca noi. De data a- 
ceasta ar fi trebuit să privim 
meciurile revanșă cu toată aten
ția. să dovedim că mal avem un 
cuvînt de spus în concernul 
polo-ului mondial. Șl noi ne-am 
permis să luăm concediu. Nu 
Știu ce »ă mal cred (»...premierile antrenorului federal 

ION CORNEANU : „Componențil 
loturilor naționale ar fi trebuit 
să aducă un alt suflu in cea mal 
mare competiție internă pe echi
pe. DMr, spre deosebire de fina
lele individuale, care s-au dis
putai la un nivel tebnlc foarte 
ridicat, etapele campionatului pe 
echipe, la ambelo stiluri, s-au 
desfășurat total nesatisfăcător. 
Sportivii din loturi, despre care 
am cu totul altă părere, cunoscin- 
dtt-le valoarea ridicată, se com
plac in realizarea obiectivelor 
antrenorilor de club sau asocia
ții, concurind mult sub posibili
tățile lor. Este adevărat că ad
versarii lor (cu excepția duelului 
Dinamo București — Steaua) nu 
le pun probleme, dar aceasta nu 
Înseamnă că pot concura lamen-, 
tabil, mulți dintre el mulțumln- 
du-se doar cu acumularea unul 
minim avantaj".

La cele menționate de I. Cor- 
neanu trebuie să mai precizăm 
câ disproporția dintre fruntașele 
clasamentelor șl celelalte formații 
este uriașă. Ar trebui, poate, să 
exemplificăm cu cîteva rezultate 
luate la lntîmplare : Dlnamo 
București — Rapid București 
23—s, steaua — C.S.M. Reșița 
31,8—0,8, Metalul București — 
C.F.R. Timișoara 35—1.

Invitație
la Sirnea

Costin CHIRIAC

Amatorii de turism și de 
manifestări folclorice aii pri
lejul să asiste, sîmbătă și du
minică, la o serbare plină de 
pitoresc. La Șirnea, sat aflat 
în apropierea Brașovului, as
cuns în .clinurile Carpaților 
meridionali, are loc „Măsură
toarea laptelui", străveche săr
bătoare asemănătoare „Sîm- 
brei oilor" din Oaș, și legată, 
ca și aceasta, de plecarea tur
melor de oi la pășunat în 
munți.

Sîntem anunțați că șirnenii 
au pregătit un bogat program 
de cîntece și jocuri populare 
și sînt gata să găzduiască. în 
casele lor. pe turiștii care îi 
vor vizita cu acest prilej.

1

ASIGURAREA AUTOTURISMELOR
interviu publicitar cu tov. ȘTEFAN PAVEL, directorul Direcției

Dar, cum pînă atunci mai este 
destulă vreme, în centrul a- 
tenției se află și întrecerile 
din calendarul intern și înainte 
de toate campionatele națio
nale. Deocamdată, o ultimă re
petiție generală prilejuită de 
„zonele" competiției. De azi, 
pînă duminică inclusiv, Heră- 
străul va fi o gazdă ospitalieră 
pentru candidații la finalele 
campionatului. Se pare că, în 
orice caz va fi înregistrat un 
record de participare. E doar 
sportul de sezon...

Ar mai fi de adăugat multe 
alte întreceri de șah, baschet, 
atletism, înot ș.a., mai mari sau 
mai mici, în București sau în 
alte orașe ale țării. Important 
este că viața stadioanelor nu 
și-a pierdut pulsul. Și totuși, 
dacă în unele cazuri preferin
țele și exigențele amatorilor 
de sport depășesc programul 
estival, să nu uităm că ne aș
teaptă, cu tot farmecul lor, 
poienele înflorite, potecile de 
munte, plai'j lilmalului și 
— pentru cei mai comozi — 
ștrandurile.

asigurării de bunuri din
Despre asigurarea autoturismelor s-a 

mai scris. Dacă revenim asupra acestei 
probleme, aceasta se datorește faptului 
că, după cum se știe, sezonul estival a- 
glomerează șoselele. Mii, zed de mii de 
posesori de autoturisme se îndreaptă spre 
localitățile montane sau spre cele de pe 
litoral. Ziua sau noaptea traficul rutier 
are aproape aceeași Intensitate. Firesc; 
toată lumea dorește să folosească din plin 
zilele de vacanță, iar numărul posesorilor 
de autoturisme sporește mereu.

Traficul intens și graba duc Insă ta nu
meroase situații nedorite. Este suficientă o 
clipă de neatehție a oricăruia dintre auto- 
mobiliști, un reflex întirziat pentru ca... 
Riscurile sînt, deci, în această perioadă, 
mult mai mari. Iată de ce se recomandă 
ca, înainte de a porni la drum, să se ia 
o măsură de prevedere, aflată la fndemîna 
oricui. ESTE VORBA DE ASIGURAREA 
AUTOTURISMELOR. în această privință 
am solicitat unele amănunte tovarășului 
Ștefan PAVEL, director în Direcția ge
nerală ADAS, convinși că răspunsurile 
primite vor interesa pe cititorii posesori 
de autoturisme.

— Vă rugăm, tovarășe director, să ne 
spuneți ce avantaje oferă asigurarea au
toturismelor t

— Asigurarea la care ne referim poate 
fi încheiată atît pentru cazurile de ava
rii, cit și pentru cele de despăgubiri ci
vile. în primul caz, APAȘ plătește pagu
bele ce pot fi pricinuite autoturismului 
asigurat, atît în timpul mersului, eît și 
în timpul staționării, ca urmare a unor 
cioeuiri cu alte mijloace de transport sau

Direcția generata ADAS
cu orice lucruri mobile sau imobile, iz
biri, căderi, derapări, răsturnări, căderi 
pe autoturism a unor obiecte, incendii, 
explozii, precum și ca urmare a tentativei 
sau comiterii furtului autoturismului, a 
unor părți ale acestuia, a unor obiecte 
aflate ln Interior etc.

— Acestea sînt, deci, avantaje ce se 
oferă celor ce încheie o asigurare pentru 
cazurile de avarii. Dar dacă se alege 
cealaltă asigurare de care ați amintit ?

— Dacă asigurarea s-a încheiat pentru 
despăgubiri civile, ADAS acordă despă
gubiri pentru sumele pe care asiguratul, 
soția acestuia precum și alți membri ai 
familiei ar fi obligați să le plătească per
soanelor accidentate sau păgubite, ca 
urmare a unui accident produs de au
toturismul asigurat. ADAS compensează 
și cheltuielile făcute de asigurat In pro
cesul civil, precurti și cheltuielile de ju
decată și onorariile de avocat la care 
asiguratul este obligat față de persoanele 
vătămate sau păgubite. Desigur, există 
posibilitatea de a se încheia și o asigurare 
care să cuprindă amîndouâ cazurile lă 
care m-arn referit. Asigurarea poate fi 
încheiată atît de către posesori — pentru 
autoturismele proprii — aît și de către 
conducătorii amatori care se află la vo
lanul unor autoturisme aparținînd altor 
persoane sau unor unități socialiste.

— Numeroși posesori de autoturisme 
pornesc in drumeții mai lungi, trec peste 
hotarele țării. Este fireastă dorința de 
a șe asigura ți in aceste cazuri.

— Precizez că asigurarea obișnuită a 
autoturismelor este utilă în cazul deplasă-

sicjuranțâ, 
prevedere

i înțelepciune: 
asigurarea 
autoturismelor 
la

PENTRU CAZURILE
DE AVARII

DESPĂGUBIRI CIVILE
rilor efeGtuate în Interiorul țării. Dacă 
posesorul unui autoturism dorește însă 
să extindă valabilitatea asigurării și pen
tru' călătorii în străinătate, Administrația 
Asigurărilor de Stat acceptă In asigurare 
șl riscurile pentru aceste situații, vșnind 
astfel tn întimpinarea dorințelor auto- 
moblllștllor.

★
Mulțumind Interlocutorului nostru 

pentru amănuntele furnizate, menționăm 
că răspunderile pe «are și le asumă Ad
ministrația de Stat constituie o invitație 
convingătoare la o nlăsură de prevedere 
a eărei necesitate este evidentă.

Aurel CRIȘAN
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REZERVE ?
ț iu și controversat discutată, prima 

-rezerve s-a încheiat

CE A FOST SI CE TREBUIE SĂ FIE
CAMPIONATUL UE TINERET

•W Ț iu și controvers.
V tului de tineret-:

™ pvasi-aiinnimfit.

ediție a campiona- 
într-o atmosferă de 

’ evasi-anonimat. așa rum a început și, să recunoaștem, 
așa cum s-a și desfășurat. Publicul, cluburile (multe dintre ele), 
federația (în ajiumite perioade) și chiar presa sportivă au 

ca
federația (în anumite perioade) și chiar presa sportivă 
acordat o atenție periferică acestei competiții anunțată 
fiind de mare utilitate în evoluția fotbalului românesc.

CE S-A REALIZAT ȘI CE NU S-A REALIZAT 1N ȘI 
ACEST CAMPIONAT DE TINERET-REZERVE?

A FOST EL O REUȘITA — IN POFIDA LIPSEI DE 
TENȚIE CAKE II ERA NECESARA — SAU CONSTITUIE 
CEEA CE S-AR PUTEA NUMI O EXPERIENȚĂ EȘUATĂ .’

CE CALE TREBUIE ALEASĂ PENTRU VIITOR ? DES
FIINȚAREA ACESTUI CAMPIONAT? CONTINUAREA LII 
INTR-O FORMA SUPERIOARA CARE SĂ OPEREZE .ANU
MITE AMENDAMENTE CE I SE IMPUN ?

cu

A-

n lume

Intrebărlle-temă de mal su» au 
fost reperele de la care au por
nit Interesante disduții avute cu 
CONSTANTIN RADULESCU (an
trenorul echipei de tineret-rezerve 
Dinamo Bacău), VALERIU JURCA 
(antrenorul echipei de tineret-re- 
șierve U.T.A.), ANGELO NICU- 
LESCU (antrenorul echipei repre
zentative a țării). ILIE OANA (an
trenor la Pelrolul), ANTON AMAN 
(vicepreședintele clubului Dinamo 
București), fotbalistul GHEORGHE 
CONSTANTIN (maestru emerit al 
sportului), CONSTANTIN OȚET 
(antrenorul echipei de tineret-re
zerve Universitatea Craiova), CO
WMAN BRAUN-BOGDAN (antre
nor emerit), dr. Vasile FRINCU
LESCU (antrenor secund la Uni 
verșltatea Craiova) și CONSTAN
TIN TEAȘCA (antrenor la F. C. 
Argeș).

dioai o serie de jucători dș care 
— In abtenjd Iul — n-ar fi av.it 
nimeni: Simionaș. Volmer, Pană. 
Verșanachi, la noi, Beldeanu, Ra
du Ionescu, Decu, ia Progresul, 
Tacoi, Niculescu, Bălan, Oprea. 
Ig craloveni etc. Cine știe dacă 
in alte condiții acești băieți ar ți 
acut ocazia sd joace vreodată m 
divizia A ?

„Eu cred — ne spunea antrena 
rut OANA — că acest campionat 
de tineret a fost pentru unele 
cluburi o reușită, iar pentru al
tele reu. Pentru Petrolul a fost. 
Proba jocurilor la tineret-rezerve 
m-a ajutat să-i promovez pe Gru
ber Stelian, Bădin, Florea II

„îmi face plăcere că slnt eon

pepinieră, «elecfie, rodaj etc. 
Ceea ce revine ia a spune ed 
eu consider campionatul de tine- 
ret-rezerve drept o necesitate ui- 
iclă penzru fotbalul nostru. In ce 
măsuri a fost această primă edi
ție o reunită sau nu, putea
spune cu precizie. Cei care nu cu 
urmărit altceva decit... de
mwcLU, pierdut, cei cere au 
folosit această echipă pentru o 
muncă de laborazor, de ate'.ier, 
au ci^tigav.

Teza „rezultatului nud- a fost 
abordați $1 de ANTON aman. 
vicepreședintele clubului Dinamo 
București, care ne-a spus că 
mulți antrenori de la echipele de 
tineret n-au urmărit altceva decît 
victoria duminicală și un loc bun 
In clasament. trDeszule cluburi — 
a spus dînsul — au rezolvat for
mal, ca pe o sareirut obligatone 
de a cărei utilitate nu ești con
vins, problema echipei de tineret. 
După^părerea mea, acest campio
nat a fost o nereușită datontA 
atenției scăzute de care s-a „tru- 
curat“ din partea federației, a 
cluburilor, a publicului a
presei-.

Pentru că, așa după cum II 
arata și numele, acest campiona: 
are in vedere și soarta rezerve
lor, aș vrea sd remarc — ne-a de
clarat maestrul emerit al sportu
lui GH. CONSTANTIN — că aceas
tă competiție a fost de mare aju
tor : 1) jucătorilor accidentați sau 
lipsiți de formă, care au revenit 
in plenitudinea mijloacelor lor

rtâid 
. E» iorvl republican, nu 

învățăceilor.
ILIE OANA : S4 

vîrsta ;
vrea să reclam necesitatea 

existenței unui ancrenor care s4 
se ocupe exclusiv de echipa de 

Multe crubrun n-au antre
nor special pentru uneret și mun
ca de laborator care trebuie să 
caracterizeze acest sector este în
locuită prin măsuri superficiale, 
de pe urma, cărora a-are bineîn
țeles nimeni de cîștigat.

ANGELO NICULESCU : Camoto- 
naiul ia tineret-reserve trebuie, 
cred eu. mențimu, rezultatele pri
mei sale edvțu lâstndu-ne să în- 
îrevedem ed tn condiții organiza
torice ameliorate vom avea sigur, 
la anul, mei muite motive de sa- 

facție.
Este de dorit ca antrenorii sd 

procedeze l< pregătirea indhHdiM- 
i.za:â a tinerilor, urmărind cu 
atenție crearea tipului de jucător 
modern. Pregătirea știinpficd tre
buie să fie caracteristica prin

ts» 
ti- 
ta

I
I
I
I
I
I

I
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★
„Deși nu s-au atins obiective la 

cars, fără a fi exagerat de opti
miști, aveam dreptul să sperăm, 
campionatul de tineret-rezerve — 
ne-a spus antrenorul CO1OMAN 
BRAUN-BOGDAN — d împlinit 
clteva vechi deziderate : 1) A pun 
o treaptă necesară între platfor
mele „juniori* și „seniori1'. Ma
rea majoritate a fotbaliștilor nu 
pot sări de la vîrsta junioratului 
direcț in echipa mare. Pîrcălab, 
Dobrin, Beldeanu, Broșovschl sini 
subrete cța excepție. Rodajul, câ- 
lirea tțn^rilor fotbaliști — In ma
rea lor majoritate cruzi — s-au 
realizat In condițiile de „trecere'* 
ale campionatului de tineret. 2) 
Competiția aceastș a început să 
soluționeze — ea qvînd menirea 
să rezolve total in timp — două 
mari probleme care se pun în 
fața antrenorilor prfflwlor echipe ; 
a) problema fdrrrțării cadrelor 
proprii, echipa de tineret-rezerve 
fiind un laborator care lansează 
mereu jucători — formați in pro
priu pepinieră, nemaifiind nevene 
să cauți țn grădini vecine ceea 
ce se găsește la tine ; b) problema 
selecției, făcută nu pe pielea si 
pe riscul primei echipe, ci in con
dițiile experimentale ale formației 
de tineret*.

„Campionatul de tineret-rezeme 
a fost, fără nici o îndoială, o reu
șită — ne-au declarat...

...CONSTANTIN OȚET : nouă, 
acest campionat ne-a permis să 
aruncăm în focul diviziei A 7 
jucători — Niculescu, Oprea, Ta- 
nă, Tacoi, Bălosu, Boșoteartiu și 
Bălan — pe care, altfel, fără re
petate verificări prealabile la ti
neret, n-am fi avut curajul să-\ 
lansăm in număr așa mare*.

REP. : Lipsa dv. de rezerve In 
aprecierea campionatului nu este 
oare exponentul faptului că aii 
ciștțgat titlul 'l

C. OȚET : „Trupa noastră foarte 
bună de tineri ne-a dus... vrlnd- 
nevrlnd pe locul I. N-am să fiu 
ipocrit și sd pretind că n-am do
rit titlul, dar sd știți că valoarea 
tinerelului nostru — bine pregă
tit în acest campionat interme
diar — este chezășia liniștitoare 
pentru viitor a Universității Cra- 

wa*.
...șl CONSTANTIN RÂDULES- 

ln acest campionat s-au ri-

F.C. SAO

LA ANCHETA NOASTRA RĂSPUND:
9 Constantin Radulescu 9 Valeriu Jurcâ 
9 Angelo Niculescu • llie Oană • Anton 
Aman • Gheorghe Constantin • Constantin 
Oțet 9 Coloman Braun-Bogdan • dr. Vasile 

Frinculescu © Constantin Teașcă

suitat într-o problemă care, la 
primă vedere, nu mă interesează 
direct, dar pe care, de fapt, o ur
măresc cu mult Interes — ne măr
turisea antrenorul echipei națio
nale, ANGELO NICULESCU. Per
sonal consider că federația a 
pornit bine acest campionat de 
tineret, căutând să-i asigure o 
existență cit mal rodnică. Acolo 
unde eforturile cluburilor s-au 
coițjugat cu cele ale federației, 
(Universitatea Craiova, U.T.A., 
Cr'țșul, Dinamo Bacău) rezultatele 
au fost bune. Cum insa multe 
cluburi au privit acest campionat 
ca pe o anexă formală, rezultatele 
tar sînt tot atît de formale.,.**

„Deși s-ar prutea ca afirmația 
mea să pară exagerată, vreau să 
vă spun — ne-a declarat antreno
rul CONSTANTIN TBAȘCA — că 
echipa de seniori a Argeșului a 
fost salvată de la retrogradare de 
către echipa de tineret. Dacă in 
perioada adlncii crize îh care s-a 
aflat la un moment dat echipa 
MARE, n-am fi putut dispune de 
talenîații Ariciu, Ciolan, Mățăoa- 
nu, Ivan II, Ionescu și Roșu, azi 
eram în lacul Progresului. Este 
foarte adevărat că vulpoii cei 
marl (Dobrin, Barbu etc.) și-<iu 
adus o importantă contribuție în 
ceasul al 12-lea, ddr, fără tinerii 
de care vorbeam, eram ca și re
trogradați încă din ceasul al 
11-tea...

In afara acestei puternice probe- 
criteriu, care ar putea totuși să 
pară particulară, aș vrea sd vd 
spun că md raliez total la con
siderațiile — care nici nu mai au - *• ■- an.

la
nevote demonstrația — ale 
trenorulul Braun, referitoare

PAULO VA JUCA
ROMÂNIA LA 3, 6 Șl 10 AUGUST

anun-După cum am mai 
țat, cunoscuta formație bra
ziliană F. C. Sao Paulo, care 
se va afla în lunile de vară 
într-un lung sejur în Europa 
(Iugoslavia, Suedia, R. F. a 
Germaniei, Spania), va efec
tua la începutul lunii august 
un scurt turneu în țara 
noastră. F.R.F. și conducerea

echipei braziliene au căzut 
de acord asupra datelor de 
disputare a celor trei me
ciuri pe care oaspeții le vor 
susține în România — 3, 6 
și 10 august — uimind ca zi
lele acestea să fie desemna
te și formațiile care vor fi 
opuse echipei braziliene.

treptat, In condițiile unor jocuri 
al căror scop major a fost „'.ivra- 
rea“ unor titulari valabili eeh -ei 
mari ; 2) antrenorilor primelor
formații care au putut oricind si 
apeleze la „minji" de calna-.e 
(Cristache sau ștefânescu la noi) 
aflați In pragul afirmării-.

La întrebarea „ce trebuie făcut 
în viitor ?“, de îapt tema cea mai 
Importantă a discuțiilor, răspun
surile au îmbrățișat soluții pe cit 
de diverse, pe aiit de interesante. 
Iată cîtevă dintre ele .

VALEBIU JURCA : Pentru a-'( 
îndeplini menirea creatoare, cam
pionatul de tineret-rezerve tre
buie sd cuprindă elemente de per
spectivă : tineri șl... rezerve care 
au un viitor. Să nu facem acte 
de caritate cu jucătorii terminc-i 
(nu este vorba de virstă. exis’; 
fotbaliști de 26 de ani care trd- 
iese numai diri amintirii pe care 
fqlQSlndu-i la tineret — unde de 
obicei nu dau randament — mai 
mult li umttim dectt ti ajutăm.

CONSTANTIN RADULESCU i Aș 
dori ca jocurile acestui campio
nat să fie conduse de arbitri buni, 
recunoscuțl, nu de noyicj care 
mai miițt încurci dectt ajuta.

In altă ordine de idei, nu ere- 
deți că șl presa ar trebui si acor
de un intere* mal mare acestei 
competiții f

In sfirșit, mi întreb cină se vor 
organiza meciuri internaționale de 
tineret cu jucători de la acesta 
echipe și nu cu consacrați care 
să ĂbuCA rezultate j

(N.A. — Ce puteți răspunde, to
varășe antrenor Dinei Schlleru 7) 

CONSTANTIN OȚET : Desfiin
țarea acestui campionat ar fi pur 
fi simplu o erezie ! Nu putem 
ajunge o țari cu fotbal avansat 
fări aceasti rezervă permanentă 
pe care o furnizează campionatul 
de tineret.

Sini pentru o ttrr.ita de vtrr.i 
la eceestd compet.ție.

Md gindese ei federația ar tre
bui sd se îngrijească ca la anul 
me ■.'turtle de tineret ia se desM- 
șoare pe terenuri bune, conduce-

c.paii a acestui sector, unde 
acest an marea majoritate a 
verilor au jucat numai din 
ienj (cei care-i au...).

DR. VASILE FRINCULESCU : 
CtmpionaXul de tineret ca trebui 
sJ tindă spre opera de ftnisare 
fitieo-tehnici. El trebuie sd cu
prind! numai VALORI cărora an
trenorii sa le retușeze defectele. 
Echipa de tineret trebuie sd re
prezinte sita cea mai find. La 
aceste echipe si aibă acces numai 
cei chemați realmente sd faci 
fotbal.

CONSTANTIN TEAȘCA : Pentru 
mine, echipa ce tinere: i-tseamni 
laborator, tnseamnd experiment, 
inseamnd școală. La juniori, da' 
mai ales la tineret, trebuie sd se 
creeze „școala — Steaua*, „școala 
— Dinamo București-, „școala — 
V-, „școala — Rapid-, fi, dacă 
vreți, țcoala fotbalului române,c

Merpind pe ideea experimentu
lui, md gindese cd tot la tineret 
se po: încerca soluții care pot sd 
însemne viitorul fotbalului : joc 
fără ofsaid,’avi bă: ut cu picio
rul «re...

Subliniez esența competiției 
echipelor tineret :■ MIJLOC și
nu SCOP•

în incheiere, vd înfățișez o ecua^ 
ție cu numai două necunoscute 
(de tipul, sd zleem, i€x — șy 
MA): Muncă competentă la clu
buri -r așțsțențd diu partea fede
rației = randament de incubator 
(modem) fotbalistic.

Dacă 
devin... 
viitorul

cele doetă „necunoscute* 
realități cunoscute, avem 
fotbalului asigura?*.

♦
aștepta, poate, stimați ei-v-ațt .___

titorl. sâ tragem clteva concluzii 
pe baza bogatului material de idei 
servit de tehnicienii de mai sus 
N-o facem, la eindul eficacității... 
vaselor comunicante, cu alte eu- 
vinte — lăsăm iederația (pe teh
nicienii ei) sâ analizeze, sâ stu
dieze. sâ selecteze și sâ adopte 
masurile cele mal judloioase pre
conizate de tehnicienii cărora 
le-am Cat ouvîntul in această pa
gină.

M. POPESCU

Hapoel Ierusalim 
în România

La invitația clubului pi- 
teștean F. C. Argeș, formația 
izraelită din prima ligă, 
Hapoel Ierusalim, va între
prinde la sfirșitul lunii iulie 
un. turneu de 4 jocuri în Ro
mânia.

Datele partidelor au fost 
stabilite după cum urmează : 
la 24 iulie — cu Rapid sau 
AJ5.A. Tg. Mureș, la 27 iulie 
— cu Politehnica Iași sau 
Oțelul Galați, la 30 iulie — 
cu Petrolul Ploiești, la 3 au
gust — cu F. C. Argeș.
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Barajul pentru divizia B
Aseară, Ia sediul F. R. Fot

bal, s-au tras la sorți jocu
rile de baraj pentru califi
carea în dh izia B.

Iată programul :

GRUPA I, LA BUCUREȘTI: 
(ECHIPELE DE DIVIZIA C 
CLASATE PE LOCUL 1 ÎN 

SERIILE I—IV)

Știința Bacau —
Medgidia ; Metalul
— Metalul Tîrgo- 
iulie: Metalul Pîo- 
Știința Bacâu; Me-

Tîrgoviște

ii iulie :
l.M.U, 
Plopeni 
viște; 9 
peni 
talul
Medgidia ; 13 iulie : 
Tîrgoviște — Știința 
l.M.U. Medgidia — 
Plopeni.

l.M.U. 
Metalul 
Bacău ; 
Metalul

CLUJ :GRUPA A H-A, LA 
(ECHIPELE DE DIVIZIA C 
CLASATE PE LOCUL 1 ÎN

SERIILE V—VIII)

6 iulie: Olimpia S. Mare— 
Minerul Anina; Chimia Fă
găraș — Știința Petroșani; 
9 iulie: Chimia Făgăraș — 
Olimpia S. Mare; Minerul 
Anina — Știința Petroșani;

13 iulie : Știința Petroșani — 
Olimpia S. Mare; Minerul 
Anina — Chimia Făgăraș.

PRIMELE RECORDURI MONDIALE DE HALTERE 
CATEGORII
cu 110,5 kg, la aruncat cu
125.5 kg și Ia total eu 327,5 
kg, iar Koji Miki (Japonia) 
la smuls cu 100 kg; la cate
goria grea (pină la 110 kg), 
Robert Hednarskî (S.U.A.) la 
împins eu 188 kg, la aruncat 
cu 209,5 kg și la total cu
524.5 kg, Valeri Iakubovski 
(U.R.S.S.) la smuls cu 156 kg.

LA NOILE
Federația internațională de 

haltere a omologat primele 
recorduri mondiale la cate
goriile muscă și grea în
ființate în urma congresului 
acestui fer, care a avut loe 
anul trecut la Ciudad de 
Mexico. Recordurile omologa
te sînx: la muscă. Valentin 
Krițeișin (V.R.S.S.) la împins

LA ESCHWEILER (R.F.G.)
LIA MANOLIU ÎNVINSĂ

WIMBLEDON

Nâstase elimină pe Barthes!

MUNCHEN, 28 (Agerprei). - 
în cadrul concursului interna
țional atletic, desfășurat la 
Eschweiler, proba de arfincarea 
discului femei a fost ctștigată 
de atleta vest-germană Liăsel 
Westermann, cu 60,10 m, urma
tă de LLa Manoliu (România), 
52,55 m și De Bruin (Olanda) 
50,86 m. Alte rezultate, în pro
bele masculine : 5 00h m — 
Roelants (Belgia) 13:49,8 ; 400 m 
plat — Kinder (R.F.G.) 47,0 ; 
800 m — Tummler (R.F.G.) 
1:49,9 : greutate — Birlenbach 
(R.F.G.) 19,30 m.

LONDRA, 26 tprin telefon). — 
Tenismanii români au avut me
ciuri grele In al doilea tur al 
probei de simplu, în marele tur
neu de la Wimbledon. Ca rezultat. 
Iile Nâstase este calificat pentru 
turul trei, iar Ion Tiriac eliminat. 
Rezultatul tlnâruiul campion ro
mân constituie o adevărată per
formanță. Nâstase Invingindu-l pe 
puternicul jucător profesionist 
Pierre Barthes, recent finalist al 
turneului de la Bristol. Scorul 
meciului : Nâstase — Barthes 6—2,
6— 4, 3—6, 6—3.

în schimb. Tiriac n-a putut tre
ce de puternicul tenisman englez 
Mark Cox, un specialist ai jocului 
pe gazon. Coz eliminase pe spa
niolul Orantes in trei leturi :
7— 5. 6—4, 6—3. Meciul cu Țiriac 
a durat aproape 3 ore, 
arătindu-se foarte bun la 
dar slăbind pe parcursul

SUCCESUL CELOS

cu X—6, 10—8, »—7.Cos ciștlgâ 
U—10.

Eliminat este șl campionul iu
goslav z. Franulovici, care după 
ce l-a învins pe sovieticul Lejus 
Cu 7—5, 6—8, 6—3, 7—9, 10—8, a 
trebuit sâ cedeze in fața veteranu
lui englez Bobby Wilson : 4—6.
6—3, 5—7, 7—5, 0—6.

Alte rezultate : Gimeno — Me- 
treveil 6—3, 3—6. 6—1. 3—6, 6—3 : 
Dent — Jauitret 6—4, 6—8, 6—4, 3— 
6, 6—4 ; Carmichael — Richey 2—6, 
6—4, 7—5, 6—4 ; Bowrey — Goven 
8—6, 6—4, 6—3 ; Emerson — Mat- 
tehws 6—3, 6—1, 6—2.

Herb AUDREY

Schi
a

nautic: America
învins Europa
lacul d’Enghien Ies 

, lîngă Paris, s-a dispu
tat primul meci internațional 

*de schi nautic dintre selec
ționata Europei și cea a Ame- 
ricii. Schiorii nautici ameri
cani au repurtat victoria cu 
scorul de 9991,188—9479,509 p.

Pe 
Bainș,

românul 
început, 
partidei.

DOUĂ
| TRAVERSĂRI CONTINENTALE
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IURVUl fi\Al AL CAMPIONATULUI DL JUAIORI |
La sfirșitul acestei săptă- 

mîni, orașul Brașov va găzdui 
turneul final al campionatu
lui republican de juniori. La 
etapa finală a acestei com
petiții și-au câștigat dreptul 
de participare următoarele 
echipe: DINAMO BUCU
REȘTI, POLITEHNICA LAȘI, 
METALUL BL CEREȘTI, UNI
VERSITATEA CLUJ ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA, 
ȘCOALA SPORTIVA BRA
ȘOV. în vederea unei cit mai

întrecerii, 
locale au 
timp, atît

bune organizări a 
organele sportive 
luat măsuri din 
pentru pregătirea bazei spor
tive (stadionul Tineretului), 
cit și pentru popularizarea 
datelor și orelor de disputare 
a meciurilor. Programul tur
neului final prevede jocuri 
in zilele de 29 iunie, 1 iulie, 
4 iulie și 
desfășura

6 iulie, cînd se va 
partida finală.
CAROL GRUIA 
coresp. principal

ÎN „CUPA BALCANICĂ*'

ROMÂNIA IȘI CONTINUĂ
MARȘUL SPRE LOCUL 1

SIBIU, 26 (prin telefon, de la 
trimișii noștri).

Se Întunecase cînd arbitrul 
Papavașiliu fluiera sfirșitul par
tidei România — Albania, in 
tribune, se aprinseseră torțe in 
cinstea învingătorilor. Meritau, 
oare, jucătorii români această 
manifestație din partea miilor 
de sibieni ? După părerea noas
tră. da. Componenții echipei 
României au realizat un adevă
rat tur de forță, ciștigînd cele 
trei partide — toate la același 
scor : 2—1 — disputate in patru 
zile. Subliniem acest fapt, deoa
rece în actuala ediție fiecare 
partidă a purtat amprenta unei 
lupte foarte dirze, dusă, uneori, 
(ne referim la meciul cu Turcia).

TROFEUL „ARCO 01 AUGUSTO" A REVENIT 
TINERILOR JUCĂTORI OE LA U.T.A.

Î5

a U.T.A.-ei a 
turneu inter- 
cîoțat cu tco- 

la care 
F. C. Torino, 

U, S. Aosi», F.

Echipa de tineret 
cîștigat tradiționalul 
național (Urider/21> 
fetii „Arco di Augusto", 
au mai participat F. 
F- C. Genova, U, S. Aosta, F. C. 
Lausanne și F. C. Ajiemasse 
(Frahță). In seria sa, U.T.A. a ob
ținut rezultatele : 0—e eu F. C. To
rino și 4—0 cu F. C. Anemasse.

Ihtîtnind in finală pe U. S. 
Aosta (cîștigătoarea seriei ă doua), 
tinerii fotbaliști arădeni au cîști- 
£at eu 3—1 (îh pfeluhgiri). De re-

că la scorul de 1—1.marcat fapțul 
prin eliminarea de pe teren a lui 
Atodiresei, U/r.A^ a jue-at în 10 
oameni.

Iată 11-le de bază al U.T.A.-ei : 
BATRÎNA — BRINDESCU. 
SCHWARTZ. PECICAN, DOBAI. 
NAGHI. GHIULEA, PALINCAȘ. 
ATODIRESEI, SIMA, MERTEȘ. 
An mai fost folosiți : Săbău, Doba 
și Mitrăn. Medaliații cu aur, ti
nerii fotbaliști arădeni, au fost in
vitați și la ediția din anul viitor 
a trofeului „Arco di Augusto4*.

cu mijloace nepermise de regu
lament. Partidele România — 
Turcia și Grecia — Turcia au 
avut perioade în care spectaco
lul fotbalistic a fost complet 
neglijat, jocul dur al unor com
ponent ai echipei turce ducind 
la accidentarea citorva jucători 
români și, respectiv, greci. Dar, 
tinerii români au reușit sâ trea
că cu bine peste momentele di
ficile și sâ termine învingători in 
jocurile susținute. Situații difi
cile au existat în fiecare meci, 
însă, puterea de luptă și de 
voință au fost factorii care au 
schimbat fizionomia jocului în 
favoarea lor. Toți au dovedit că 
posedă resurse fizice nebănuite 
(nota bene : la sfirșit de sezon 
competițional) și că fiecare do
rește să-șî aducă contribuția la 
victorie. începind eu portaFul 
Oprea și terminînd cu extrema 
stingă Dumitrescu, fotbaliștii 
noștri au demonstrat că formea
ză un „11“ omogen, în primul 
rind pe plănui puterii de lup
tă. Deșjgur, nu se poate trece 
eu vederea o carență. Și tu 
acest prilej finalizarea a lăsat de 
dorit, In toate partidele fotba
liștii tomârti au avut perioade 
îndelungate de dominare, însă, 
înaintașii au ratat din poziții 
favorabile.

Cu justificate pretenții la clș- 
tigarea trofeului se prezintă și 
echipa Greciei, care in cele două 
meciuri susținute pină în pre
zent a reușit să ttrfnirte învin
gătoare. în ambele irttitniri. fot
baliștii greci s-au comportat a-

semănător : în pFima repriză 
au fost dominați, iar după pau
ză au avut inițiativa, au forțat 
ritmul și în final au cîștigat. 
Antrenorul Dan Gheorghiadis a 
prezentat un lot valoros, în 
care, se remarcă cîțiva tineri 
talentați (Cuvas, Toscas, Criti- 
copoulos și Karafescos).

Deși a părăsit de fiecare dată 
terenul învinsă, formația Alba
niei a lăsat o bună impresie, 
prin buna organizare a jocului 
și prin buna pregătire tehnică 
și fizică a unor jucători (Bizi, 
Ceco și Rudi).

Deținătoarea 
pa Bulgariei, 
punct, s-a scos 
tru cucerirea locului I. Și în 
această formație figurează cîțiva 
jucători talentați (Mihailov, De- 
nev, Kirilov și Dancev), insă 
jocul lor este lent, iar apăra
rea nesigură.

Despre formația Turciei am 
scris la început că practică un 
joc prea bărbătesc, uneori dur. 
Eforturilor lui Ender. Metin și 
Faruk, de a desfășura un joc 
de calitate, nu Ii se adaugă și 
preocupările celorlalți coechi
pieri, care au în obiectiv mai 
mult'.. . tibiile adversarilor.

Și acum să așteptăm parti
dele de azi (Grecia — Bulgaria, 
la Sibiu și Albania — Turcia, 
Ia Rm. Vilcea), care, duminică 
pe stadionul Republicii, pot 
duce la o veritabilă finală Ro
mânia — Grecia.

Pompiliu VSNȚiLA 
Dtimifiu VIȘAN

trofeului, echi- 
acumulînd un 
din lupta pen-
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Atletul britanic Bruce Tulloh, 
fost campion european al probei 
de 5 000 m, și-a Încheiat cu 
succes tentativa de traversare 
a S.U.A., parcurgind traseul 
Los Angeles — New York 
(4 618 tan) in 66 de zile. Tulloh 
a sosit, de altfel, cu 5 minute 
mai devreme față de orarul 
stabilit.

★
australian VicSportivul

Brown a efectuat traversarea 
Australiei pe bieicletă, par
curgind distanța Perth — Sydney 
(4 503 km) in 11 zile, 6 ore și 
47 de minute.

FOTBAL PE GLOB
în preli- 
(grupa a 
a învins

FINLANDA — SPANIA 
2—0 !

La Helsinki, 
mineriile C. M. 
6-a) Finlanda
Spania cu 2—0 (2—0) prin 
punctele marcate de Tom
my Lindholm și Arto Tol- 
sa. în clasamentul grupei 
conduce echipa Belgiei cu 
9 p (calificată pentru tur
neul din Mexic), urrpată 
de Iugoslavia — 5 p, Spa
nia — 4 p, Finlanda — 2 p.
R.D. GERMANA — CHILE 

2—1
învinși în prima partidă 

cu 1—0, fotbaliștii din 
R.D. Germană și-au luat 
revanșa în meciul cu Chile, 
disputat în orașul Halle, 
cîștigînd cu scorul de 2—1 
(1—0). Au marcat: Vogel, 
Seehaus, respectiv, Gal
lardo.
DANEMARCA — SLEDIA 

0—1
în meci amical, la Co

penhaga. selecționata Sue
diei a învins cu 1—0 (0—0) 
echipa Danemarcei, prin 
unicul gol înscris de 2k- 
lund.

CAGLIARI ÎNVINSA 
DE FOGGIA !

în Cupa Italiei, Foggia 
a învins Cagliari cu 3—2, 
iar Torino și Roma au ter 
minat la egalitate ; 0—0.

în fotbalul unei țări există 
perioade de flux și de reflux. 
Fotbaliștii cehoslovaci, reve
lația campionatelor mondiale 
din Chile, nu au mai strălucit 
la Londra Echipa de aur a 
lui Masopust, Pospihal, Poplu- 
har a părăsit fotoliile de or
chestră ale fotbalului european 
stîrnind regretele celor ce au 
apreciat romantica „uliță ce
hă". Dar, iata că, acum, revi
rimentul fotbalului cehoslovac 
pornește din Bratislava ! Epo
ca glorioasă a Duklei aparține 
trecutului. Supremația s-a 
tranșat în ultimul campionat 
între două echipe provinciale : 
Spartak Trnava și Slovan Bra
tislava. Și tot aceste două for
mații au reprezentat Ceho
slovacia în marile confruntări 
continentale. Spartak a pier
dut Ia limită semifinala cu 
Ajax Amsterdam în C.C.E. 
iar Slovan a cucerit „Cupa cu
pelor" învingind la Bfile pe 
F.C. Barcelona cu 3—2. Este 
primul succes de anvergură 
într-o mare competiție euro
peană și o strălucită revenire 
a echipei slovace în fruntea 
valorilor fotbalistice.

Echipa care a cîștigat, ultima 
oară, campionatul țării sale cu 
14 ani în urmă, a cunoscut un 
serios reviriment sub conduce
rea antrenorului Vican. Jucă
tor celebru care a activat cu 
două decenii în urmă la Slo
van Bratislava, fostul mijlo
caș al naționalei a făcut 
schimbări structurale, cu șapte 
luni în urmă cînd a fost pro
movat la conducerea tehnică 
a echipei din Bratislava. Echi
pa care pină atunci se bucura 
de faima celei mai inegale for
mații din campionat a devenit 
un team redutabil tocmai prin 
seriozitate și regularitate. Cum 
a fost posibilă această rapidă 
transformare ?

Mihai Vican a renunțat la 
„vedetele" echipei, elemente 
nedisciplinate și care duceau 
o viață nesportivă. Promovînd 
eu curaj jucători tineri, serioși 
și ambițioși ca frații Capkovic, 
Moder, Hrivnak și alții prove
nit! clin propria pepinieră de

I

juniori, s-a reușit crearea unei 
veritabile echipe, tu un sănă
tos climat moral.

Tînăra formație antrenată 
de Vican este caracterizată de 
iapidele treceri din apărare în 
atac, de judiciosul plasament 
al atacanților, rod al unei in
teligente mișcări în teren, de 
un joc iute Și simplu în care 
dantelăriile tehnice au fost sa
crificate în favoarea eficaci
tății.

Galul victoriei în meciul Slo
van Bratislava—Dunfermline 
este tipic pentru stilul modern 
al jocului echipei cehoslovace i 
degajare lungă a portarului 
Vencel, stopare impecabilă, 
cursă scurtă și șut necruțător 
al extremei Jan Capkovic. 
Cîștigătoarea „Cupei cupelor" 
nu este numai o echipă de e- 
lan. Tinerețea unora dintre e- 
chipieri se conjugă în mod 
fericit cu experiența unor ju
cători consacrați. Astfel, căpi
tanul echipei, fundașul cen
tral Horvath, este și un ele
ment de bază al naționalei, iar 
atacantul Jokl este un tehni
cian plin de finețe amintin- 
du-1 pe Kubala. Poarta echipei 
este apărată de Vencel, care-1 
concurează cu succes pe cele
brul portar al Duklei, Viktor. 
Angajată în faza finală a „Cu
pei cupelor", echipa din Brati
slava șî-a permis o relaxare 
în campionat fiind astfel dis
tanțată de Spartak Trnava. De 
altfel, națiohala este formată 
pe puternica osatură a celor 
două formații (Dobias, Ha- 
gara, Kuna, Adamec și Ka- 
bat-Trnava ; Vencel Horvath, 
Hrdlicka, Jokl și Jan Capko- 
vie-Slovan). Deși învinsă de 
11-le maghiar în Confruntarea 
din 23 mai, echipa cehoslovacă 
păstrează intacte șansele în 
meciul retur ce se Va disputa 
la Praga.

O victorie ar alinia din nou 
formația lui Marko în rîndul 
elitei fotbalului mondial, la al 
cărui rendez-vous din Mexic 
sperăm să fie prezentă și re
prezentativa României.

Mihai SAVEL

Slovan Bratislava, înainte de finala Cupei Cupelor, la Basel
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TELEX- TELEX- TELEX- TELEX- TELEX-TELEX-TELEX
Continuindu-și turneul in 
S.U.A., echipa masculină de 
baschet a U.R.S.S. a învifis, eu 
scorul de 90—71 (49—36), o com
binată a cluburilor Phoenix Suns 
— Diego Rockets.■
Boxerul italian Carlo Duran 
și-a păstrat titlul de campion 
european la categoria mijlocie, 
învingind prin k.o. tehnic în re
priza a 14-a pe vest-germanul 
Hans Dieter Schwarz, in meciul 
desfășurat la Roma.

timp, s-â clasat Ary Hurilmaz 
(Turelă).

Atletul belgian Gaston Roolanis 
(32 de ani) a declarat că își va 
continua activitatea competițio- 
rlală pină la Jocurile Olimpice 
din anul 1972, unde vă luă parte 
numai la cursa de marăton. In
tre timp, va încerca să doboare 
recordul mondial la 1000 rn, 
tentativă pentru care se pregă
tește intens, parcurgind zilnic, 
la antrenament, 50 de kilometri.

3-a a Turului 
încheiată la 
concurentului

Etapa a 
Turciei, 
revenit __ ... „
Aleksandr Kulibin. cronometrat 
pe distanța de 150 km în 3h, 
47:15. Pe locul doi, în același

cielist al
Brusa, a 

sovietic
Fostul campion mondial de box 
la categoria muscă, tailandezul 
Chartchai Chionoi, a pierdut 
la puncte, în zece reprize, me
ciul susținut la Bangkok cu fi- 
lipinegui Willie del Prado. După

această înfringere, Chionoi a 
declarăt că va abandonă activi
tatea competiționâlă.

A G-a etapă, coriiind 
campionatul mondial de ___
cros, desfășurată în organizarea 
federației de motociclism a 
U.R.S.S., a revenit englezului 
John Banks. Acesta continuă să 
conducă în clasamentul general 
individual urmat de suedezul 
Bengter.■
Gustavo Marqueta, în vîrstă de 
18 ani, a stabilit un nou record 
spaniol de juniori la săritura 
în înălțime, cu 2,10 m. De re
marcat că această performanță 
constituie și un nou. record al 
Spaniei la seniori.

pentru 
me(o-



ASTĂZI Șl MÎINE ÎN TURUL ROMÂNIEI

DUELUL WANZLIK TUDOR
DOMINĂ FINALUL COMPETIȚIEI
• Purtătorul tricoului galben a răspuns cu brio tuturor atacurilor 
0 Va reuși Nicolae Voicu să găsească antidotul ? © Francezii forțează 
recucerirea primului loc la echipe 0 La Hunedoara, organizarea sub orice 

gata să rateze finalul etapei
postul de observație din virful 
plutonului. De acolo a răspuns 
permanent, de acolo a lansat 
atacul fini care i-a adus vic
toria în etapă șl o dată cu a- 
ceasta încă un gol de 15 se
cunde între el și Vasile Tudor, 
clasat al doilea. Acum, după 
această zi infernală, parcă în
cepe să ne încerce și pe noi 
îndoielile asupra șanselor de a 
mai fi detronat acest șef 
orchestră, care își cunoaște 
tit de bine partitura.

Ziua de azi a mai fost 
ziua penelor. Nu mai puțin 
22 cauciucuri au cedat, „cam
pionul" Jean Claude Alary (3), 
urmat de Andrei Suciu (2) și 
C. Tănase (2). De fiecare dată, 
cei rămași să schimbe roțile 
au fost nevoiți să facă eforturi 
intense pentru a ajunge plu
tonul minat din spate de vin- 
tul atit de rîvnit de yole.

Startul tehnic s-a dat la ora 
12,50, din comuna Tudor Vla- 
dimirescu, situată la cițiva ki
lometri după ieșirea din Arad. 
Ploua ușor, dar nu atit de ușor 
încît tricourile să nu se imbibe 
cu apă și. apoi, sub acțiunea 
vîntului să devină periculoase 
frigidere. Alary a fost cel care 
a dat tonul penelor. L-au în
soțit Hezard și Mollet. pentru 
a-1 aduce mai repede și cu mai 
puține eforturi in pluton. Pei
sajul este indntâtor. Șoseaua 
șerpuiește pe malul Mureșului 
și uneori merge paralel 
rîul de 
de cale 
n-ar fi 
coloritul 
reala sa splendoare. După o 
oră de rulaj, caravana par
cursese 45,5 km — iar după 
două ore — 91 km ! Sprintul 
de la Ilia este cîștigat de Viard 
(și acesta este unul, dintre mo
mentele cînd francezii tatonea
ză o dezlipire de grosul pluto
nului), urmat de Patzig și Ver- 
cauter. Se încearcă mereu po
sibilitatea unei evadări. Pluto
nul își schimbă permanent for
ma : cînd se înșiruie în mo
nom pe 2-300 m. cînd se strin- 
ge ca o armonică. Rutierii so
litari sau cupluri reușesc să se 
desprindă, dar avansul lor nu 
devine mai mare de 15—20 m. 
și din această cauză identifica
rea lor este practic Imposibili

La km 128 avem, in sfirșit. 
prilejul de a nota un grup de 
trei alergători, desprins de ma
sivul său părinte. Au fugit 
Mollet. Viard șt Wmdisch. 
Ploaia, care multă vreme re-

critică era
nunțase să se mal reverse a- 
supra caravanei, a revenit cu 
furie sporită. Plutonul, condus 
de Moiceanu (sigur, papa Ou- 
bron s-a încruntat in nou...) 
le spulberă repede speranțele. 
Sprintul din Deva (km 147) — 
nemarcat, aproape r.esesizabll

Cronici de

Hristache NAUM

cursă a 
orară de 
parte — 
decisive.

de 
a-

Șl 
de

VINERI, ETAPA a X-a, 
DEVA — SIBIU, 116 km. 
Start festiv: centrul orașu
lui Deva — ora 14,00. Start 
tehnic: centrul orașului — 
ora 14,10, Punct de sprint: 
Sebeș. Puncte de cățărate: 
Apold și Cristian. Caravana 
va trece prin Simeria (km. 
10) — ora 14,25, Orăștie (km 
25) — ora 14,47, Sebeș (km

63) — ora 15,45, Apold (km 
91) — ora 16,28, Cristian (km 
102) — ora 16,45. Sosirea 14 
Sibiu — pe stadionul Meta
lul, în jurul orei 17,00.

SÎMBATA, ETAPA a Xî-a, 
SIBIU — BRAȘOV, 140 km. 
Start festiv: centrul orașu
lui Sibiu — ora 13,00. Start 
tehnic: borna km 312 — 
ora 13,30. Puncte de cățăra-

RETROSPECTIVA
Slblerxll asistă pentru a 19-a oară la un final de 

Mapă.
Prima dată. In 1934. dnd etapa Brașov — Sibiu 

(cu semletapă de masă la Făgăraș) este clșugaxâ 
de G. Slmov (Bulgaria). Apoi, in 1936, dnd sosind 
de la Craiova (cu oprire la Rm. Vîlcea) riștlgft C. 
Tudose.

Trec 10 ani șl. tn 1946, pe aceeași rută, primul 
taie linia de sosire Iugoslavul J. Solman. In 1950, 
cicliștii vin de la Cluj. învingător la sprint : Marin 
Niculescu. Tot el lese victorios șx In 1931. In 1953, 
primul se clasează Ion Constantinescu, dar dștl-

re: Hula Bradului, Perșani 
și Vlădeni. Punct de sprint: 
Făgăraș. Caravana va trece 
prin Hula Bradului (fan 15)
— ora 13,52, Avrig (km 23) — 
ora 14,10, Făgăraș- (km. 73) — 
ora 15,20, Perșani (km 101) — 
ora 16,05, Vlădeni (km 118)
— ora 16,28. Sosirea la Bra
șov — pe stadionul Tinere
tului, în jurul orei 17,00.

gâtor al etapei Deva — Sebeș — Sibiu (parcursă 
în două rate) este același M. Niculescu.

Tot de la Deva se vine șl în 1954, cînd învinge 
Ion Hora ; Iar un an mal tirzlu, în 1955, pe aceeași 
rutâ, clștigă solitar V. Naîdin s pentru ca în 1938. 
din nou, I. Hora să fie primul, de data asta venind 
de la Pitești (161 km). Potrivit traseului din acel 
an, caravana revine în Sibiu coborfnd din Cluj. 
Victorios — Călin Tudose. In 1958, primul e Aurel 
Șelaru, urmat de G. Moiceanu (lider șl ctștlgător 
ăl ediției), care va obține ari victoria do etapă 
in anul următor.

In 1960, Moiceanu n (Constantin), venind de la 
Brașov cu peste 42 km pe oră, Învinge Ia sprint 
pe J. Grilnzig (R.D.G.), Iar — In 1961 — pe aceeași 
rută, cu 41,400 km pe oră, ciștlgător e danezul 
Jorgensen. Entf |£NCEC

Zi grea pentru întreaga ca
ravană și, firește, îndeosebi 
pentru cicliști. A fost parcursă 
una dintre cele mal lungi sec
vențe ale Turului — etapa a 
IX-a, Arad—Hunedoara, a mă
surat 165 de km — pe o vreme 
mohorită, sub jetul repetat al 
rafalelor de ploaie. Doar vîntul 
prielnic l-a mai Îmbunat pe 
alergători, fiindcă el i-a ajutat 
să termine cu multe minute 
mai devreme această 
dificultăților. Media 
45 km explică — în 
și lipsa acțiunilor
Pentru realizarea unei depășiri 
de pluton ar fl fost necesar un 
ritm de 47—48 km/h, bineînțeles, 
susținut pe zeci de kilometri. 
Sînt puțini cicliști în lume ca
pabili de o astfel de perfor
manță.

Cursa s-a caracterizat prin 
lungi perioade de hărțuială, de 
atacuri lansate de rutierii fran
cezi, dornici să-și reia locul 
în fruntea clasamentului ge
neral pe echipe. Ele au fost 
anihilate în special de aler
gătorii români. Permanenta 
neutralizare a eforturilor re
prezentanților cocoșului galic 
l-a făcut pe antrenorul Robert 
Oubron să le impute sporti
vilor români că n-au simț tac
tic. „Lăsați-I pe Wanzlik să 
răspundă atacurilor și atunci 
îl veți avea pe tavă gata obo
sit, pentru a-I ataca iu clasa
mentul individual". Răspunsul 
ciclistului român Tudor Va
sile, comunicat nouă, a fost 
acesta: „Wanzlik nu răspunde 
atacurilor rutierilor francezi, 
pentru că nu-I interesează jo
cul la echipe. El îșî urmărește 
doar adversarii personali, adi
că pe mine, pe Sofronie, pe 
Andresen sau pe Grigore. Cum 
noi sîntem acum primii în cla
samentul pe echipe, înseamnă 
că atacul lor este în primul 
rînd la adresa noastră. Este, 
deci, clar că nu putem sta cu 
mina în sin". Evident, intere
sele nu converg și supărarea 
lui papa Oubron trebuie să se 
Îndrepte în exclusivitate spre 
elevii săi.

îndeosebi pe ultima parte a 
cursei, pe Wanzlik l-au atacat 
colegii lui Vasile Tudor, dar 
liderul, capabil 
decît am crezut 
cu o îndîrjire 
marilor cicliști
acceptat nici o clipă compro
misul, n-a avat încredere nici 
măcar in colegii săi de echipă 
și, în consecință, n-a părăsit

eu 
care o desparte linia 
ferată. Dacă soarele 

atit de zgircit astăzi, 
ar reda peisajului JL-gen Wanzkk in „exercițiul funcțiunii1Liderul

DUELUL...
PRELUNG!

CLASAMENTE
IN- 
: 1. 
Tu-
So- 
An- 
Ar-

de mai mult 
noi, s-a apărat 

caracteristică 
ai șoselei, n-a

c

nn om de ordine, nu mai este 
la postul său. Caravana tre
buie să se descurce cum poate 
prin labirintul străzilor. Multe 
mașini, printre care și aceea 
a șefului juriuhîi. se rătăcesc. 
Spre șansa lor, tnxrebtnd din 
om la cm. reușesc să revină pe 
traseul cei bem; și cu sufletul 
la gură Octavian Amza ajunge 
cu riteva secunde înainte ca 
plutonul să-și dispute sprintul 

Dacă pentru desemnarea 
orașului câștigător este foarte 
greu de ales, pini acum. In
tre Timișoara și Oradea, in 
schimb ultimul loc este — și 
sperăm rămine. spre rușinea 
organelor sportive locale — 
asigurat comisiilor din Hune
doara și Deva. N-am mai întîl- 
nit încă In nici o competiție 
sportivă (chiar dacă nu avea 
amploarea internațională a Tu
rului României) atîta nepăsare, 
atita dezinteres.

Din aceleași cauze, nici toți 
alergătorii nu urmează traseul 
normal. Pe stadionul Metalul 
sprintul final și-l dispută cei 
doi vajnici rivali: Wanzlik și 
— ' Ciștigă — spre onoarea 

liderul.
afectat
Tudor

CLAS AMEN 1 Ut GENERAL 
DIVIDUAL DUPĂ 9 ETAPE 
WANZLIK (RDG) 26h34:13, 2. 
dor (România B) la 2:M. 3. 
fronie (România B) :a 2:03, 4. 
dresez (Norvegia) la 2 35, 5.
del ear. u (Steaua) Ia 3d», 6. Gri- 
gere (România B) la 3:10. 7. Viard 
(Franța) ia 3 XX X Menard (Fran
ța) la 135, 9. Benjamins (Olanda) 
j J 41, 11 Vermeeren (Belgia) la 
43X ÎL De Blaere (Belgia) la 436, 
IX Busier (RDG) la 4:53. IX Șt 
Suria (Dezrobirea )la 5:06, M. Șt. 
Cernea 'Steaua) la 5:37, 15. Mcl- 
ceanu (România A) la 5:48, 16. 
Prinsen (Olanda) la 6:21, 17. Bur- 
laca (Steaua) la 8:12, 18.
(Franța) la 8:14. 19. 
(România A) la 8:52, 
(RDG) la 931. 21.
(Norvegia) la 10:40, 
(Franța) la 11:32, 23.
(Belgia) la 11:51, 24. Mollet (Fran
ța) la 12:00, 25. Realtsen (Norve
gia) la 12:49, 26. Egyed (Dezrobi
rea) la 16:53, 27. N. Clumetl 
(România B) la 17:06, 23. Gera 
(Steaua) la 17:52, 29. V. Selejan 
(România B) la 20:14, 20. Wlndlsch 
(RDG) la 24:55, 31. Cosma (Româ
nia A) la 25:38, 32. Van Kercbova 
(Belgia) la 25:59, 33. Puterity

(Steaua) la 28:43, 34. Dertz (RDG) 
la 29:28, 35. A. Suclu (Dezrobirea) 
la 29:53, 36. Rusu (România A) la 
32:35, 37. L Selejan (Dezrobirea) la 
35:23, 38. “ ‘ -------- “
36:09, 39.
38:51. 40. 
la 48:03,
52x31. 42. . _ .
43. Kroonen (Olanda) la 57:09. 44. 
RIndașu (Metalul) la 57:31. 45. Ajo- 
gtxln (Metalul) lh.05:47, 46. ~
(C A. Brăila) la lb.0631,
(Olanda) la
(Elveția) la 
(Dezrobirea) 
aoveri (C. S.

V. Râțol (Metalul) la 
Tânase (C. S. Brăila) la 
Nemțeanu (C. S. Brăila) 
41. Burkl (Elveția) la 
YU (Norvegia) la 52:32.

Er.e 
47. Donk 
Richner 

Sudltu 
50. Hri- 

Brâlla) la 11x3130.

lb.09:39, 48. 
lh.1236. 49.
la lh.l«:;7.

CLASAMENTUL GENERAL PX 
ECHIPE : 1. ROMANIA B 791130 :05, 
L R. D. Germană la 1:43. X Frau

Hezari
Ciocan

20. Patzlg ța la 4:14. 4. Steaua la 5 34. 5.
Kvernerud România A la 5:54, 6. Belgia la

22. Alary 11:59, 7. Norvegia la 17 33. L
Vercauter Dezrobirea Brașov la 30:34, 9.

Olanda la 58:59, 10. Metalul PIo- 
penl la lh.56:40, 11. C. S. Brăila 
la tb.00:12.

CLASAMENTUL PENTRU TRI
COUL VIOLET (sprinturi finale), 
TROFEUL „SPORTUL": 1. WANZ
LIK 57 p, 2. Tudor 36 p. 3. Șt. 
Suclu 35 p, 4. Andresen 24 p, 5. 
Hezard 23 p, 6. Patzlg 23 p.

Deși nu s-ar putea spune că asistăm la o cursă lipsită 
de interes pe planul luptei pentru întiietate, cir
cumstanțe cu totul speciale tind să transforme pre

zenta ediție a Turului României intr-un duel prelungit 
Wanzlik — Tudor. Mă gîndesc, in primul rînd, la ritmul 
ultra-rapid al finalurilor de etapă — astăzi s-a mers eu 
45 la oră, din start la sosiră — ceea ce, firește,, face im
posibilă orice tentativă de evadare. In atari condiții, 
„dezbaterea" se reduce, precum ați văzut, la cei doi 
preopinenți susamintiți. In al doilea rind, fără a umbri 
cituși de puțin meritele liderului, trebuie să remarc — 
oricît de penibil mi-ar fi, în principiu, evocarea unor ase
menea... detalii — formidabila simpatie a soartei pentru 
purtătorul tricoului galben. De pe malul Dunării pînă 
aici, în inima Transilvaniei — cale de 1100 km — Wanzlik 
n-a plătit tribut nici măcar unui singur incident mecanic, 
in timp ce majoritatea adversarilor direcți — Tudor 
Vasile, frații Suciu, Hezard, Andresen s-au văzut nevoiți 
să descalece în repetate rînduri, pierzînd secunde, minute 
sau resurse de energie greu de recuperat. Ca să nu mai 
vorbim de campionul incontestabil al ghinioanelor Jean 
Claude Alary, binecuvîntat anume în etapa de astăzi (pe 
ultimii S0 km n. b.) cu trei pene consecutive!

Dînd, totuși, Cezarului ceea ce i se cuvine, mă simt 
obligat să relev, pe lingă calitățile unanim recunoscute 
ale lui Jilrgen Wanzlik, excelenta sa comportare în plu
ton, atenția, reacțiile totodată prompte — atribute care 
i-au atras pe bună dreptate admirația unanimă. Amă
nunt oarecum picant — înaintea plecării din Arad, circu
lau zvonuri insistente apropo de o indispoziție gastrică 
a nr. 30 (dosarul lui J. W.f. Dacă prima parte a etapei 
părea si le confirme, finalul — în schimb — le-a dezmin
țit cu bria. Espectativa s-a dovedit încă o dată prielnică 
răsfățatului soartei.

Deși comparațiile sint riscante tn genere, mărturisesc 
că „imbatabilul" îmi sugerează tot mai insistent apropie
rea cu faimoșii distrugători de cazinouri, acei aleși ai 
hazardului, care lasă mormanele de fise pe numărul ctș- 
tigător, amplificînd activul de la un tur la altul 
în cazul nostru, de la etapă la etapă...

Sint extrem de curios să constat dacă această paralelă 
— evident excesivă — va rezista pînă la capăt

Desen de ANEST IN

• Primii clasați în etapa de 
contratimp individual 
Arad au avut seara o . 
surpriză : au primit în dar - 
ca un omagiu al echipei de fot
bal campioană națională U.T.A., 
mîndria orașului — cupe care 
aveau înscrise pe ele datele 
memorabile din viața acestei 
formații, precum și numele ju
cătorilor care au evoluat în e- 
chipa învingătoare din acest an.

• Electronist, garagist, elec
trician, mecanic de biciclete — 
iată meseriile pe care le cu
noaște și le practică tînărul ru
tier francez Jean Claude Alary. 
Cu toate acestea, el năzuiește 
spre o a cincea îndeletnicire : 
aceea de ciclist profesionist. 
„E posibil să închei chiar în 
toamna acestui an — ne spunea 
Alary — un contract de profe
sionist. Aș vrea să obțin în 
Turul României un rezultat bun, 
care să-mi deschidă porțile. Și 
o pot face in cadrul echipei. Noi 
sperăm să cucerim primul loo 
atacînd în etapele de munte".

Bonne chance, Jean Claude t
• Motarzii Turului aduc a- 

preciabile servicii caravanei 
Acești motocicllști, împreună CV 
arbitrii, asigură notarea primi
lor clasați la sprinturile inter
mediare și la cele de cățărare 
înregistrarea timpului de sta
ționare la bariere, informarea 
caravanei în timpul evadărilor 
ș.a.m.d. Motarzii Radu Constan
tin, Grigore Gorea și Eugen 
Feșteu fac, cu ajutorul B.M.W.- 
ului și al celor două Norton-uri, 
în fiecare zi, aproape de două 
ori itinerarul etapei, mergînd și 
revenind pe urmele cicliștilor 
La sfirșitul Turului, cînd ru
tierii vor fi parcurs cei 1 508 km. 
motarzii vor avea — desigur — 
înregistrați pe bord aproape 
3 000 km !

• La 76 de ani, Gogu Boro
neață are inimă de adolescent 
La Arad a acționat energic, și-t 
adus contribuția în orice mo
ment, a dat un exemplu mobi
lizator. între două treburi, ne-a 
spus : „Așa, în condițiile in

de la 
plăcută

care totul se află la indetnina 
rutierului, singura lui grijă fiind 
disputa, parcă aș mai face și eu 
o dată Turul României. Numai 
de-aș găsi niște concurenți de 
seama mea. I-aș primi la start, 
chiar dacă ar fi cu 20—25 de 
ani mai tineri. Ce părere aveți : 
găsesc vreo 10 tovarăși de 
drum ?■

Nea Gogu Boroneață așteap
tă încă răspuns la Întrebare...

Tudor. 
Iul — 
sosire, 
Vasile 
„Wanzlik intră 
los pe stadion, 
drumul în dreapta și în 
— poate și pentru a-și 
adversarii — te pune în 
sibilitate să-ți dezvolți 
de care ești capabil. Dar toa
te acestea nu pot anula faptul 
că el este un ciclist bun, foar
te tare. îl felicit pentru victorie". 
Poate că 
relatează 
știm insă 
se sperie

Etapele 
tinua să 
semnul duelului Wanzlik—Tu
dor. Va fi interesant de văzut 
ce soluții vor găsi sportivul și 
antrenorul său Nicolae Voicu, 
pentru contracararea acestui 
lider, care găsește în fiecare 
zi noi resurse în apărarea tri
coului galben.

Imediat după 
de înfrîngere, 
ne spunea ) 

foarte pericu- 
Căutindu-șl 

stingă 
speria 
Impo- 
viteza

este real ceea ce ne 
Vasile Tudor. Nu îl 
un mielușel care să 
de orice. Așa că... 
următoare vor con- 
se desfășoare sub

— Ce vă uitați ? Asta au avut, asta mi-au dat III

INGENIOZITATEA ORGANIZATORILOR
I

în ținuta sumară impusă 
de un drum lung prin soare 
și praf, eu alură juvenilă în 
șortul său, Roger Dieriskx 
are la prima vedere aspec
tul aspru, sever, al arbitru
lui integru, autoritar. Abia 
în afara cursei se cunosc re
sursele sale de bonomia Co
misar internațional al U.C.I., 
delegat general al Flandrei 
orientale, membru în comite
tul de selecție pentru ama
tori și profesioniști al Fede
rației belgiene de ciclism, 
subinginerul din Gând întru
nește nu numai titlurile spor
tive impozante ale unei cârti 
de vizită, ai și roadele unei 
îndelungi experiențe în ci
clismul rutier.

— Vin pentru prima oară 
în România. îndemnat de bu
nele impresii împărtășite mie 
de alți cicliști belgieni și de 
antrenorul lor, Lucien Acou, 
socrul lui Eddi Merckx, care 
au mai fost pe aici. Eu în
sumi nu regret de loc că am 
făcut călătoria, pentru că am 
găsit aici pe prietenul Octa
vian Amza, încadrat de ex
celente colegii, de comisari și 
cronometrori de o calitate 
sportivă rar întîlnită. a că
ror probitate nu dă loc nici 
unei discuții. De altfel, din 
punct de vedere organizato
ric sînt uimit de multe lu
cruri văzute în România și 
am să vă rezum cîteva din
tre ele. Prea rar, în alte părți, 
mi-a fost dat să văd, ca aici, 
sprinturile anunțate cu var 
pe șosea, ba chiar și ultimii 
kilometri, prin orașe, pînă la 
stadion. Culmea ingeniozității 
și a gentileții este marcarea 
cu var a gropilor și denive
lărilor pe străzile de acces 
în orașe, așa cum am consta
tat la Dej. Cît despre hrană ; 
dacă noi belgienii, recunos- 
cuți ca gurmanzi, ne decla
răm satisfăcuți, înseamnă că 
toată lumea trebuie să fie 
mulțumită. Itinerarul este 
foarte interesant, Iar ca spor
tivi noi vă urăm terminarea 
grabnică a șoselei asfaltate 
Bistrița — Vatra Dornei, care 
poate oferi în viitor o etapă 
senzațională. Firește, aici nu 
sînt șosele la mare altitudine 
ca în Franța, de pildă, dar 
consider — totuși — par-

selectiv pentrucursul foarte 
amatori.

— Cum apreciați clasa con
curent i lor ?

— Majoritatea țărilor par
ticipante au prezentat aler
gători de valoare. Francezii, 
cu reputația lor europeană, 
norvegienii cu cicliști pe 
care îi cunosc, olandezii —- 
de asemenea. Concurenții din 
Belgia fac parte dintr-un club 
renumit, care și-a împrumu
tat numele de la regretatul 
ziarist Karel van Wynen- 
daele (fondatorul unei clasi
ce internaționale „Turul Flan- 
drelor") și de la firma extra- 
sportivă de băuturi alcoolice
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„Hertekamp“, care-i finan
țează activitatea. Trei dintre 
cei cinci alergători belgieni 
erau încă juniori anul trecut, 
ceea ce nu le scade de loc 
din merite. La toți aceștia, 
trebuie adăugată, firește, clasa 
bună a rutierilor români și a 
celor din R. D. Germană, su
periori — în primul rînd — 
prin obișnuința și dibăcia cu 
care se descurcă la sosirile 
pe pistele de 
dioanelor

— Interesul 
este încă viu 
ciuda 
zate ?

_— Fără îndoială, la noi co
piii, de la 10 ani în sus, merg 
la școală pe bicicletă și, fi
rește, sînt tentați — din cînd 
în cînd — să tragă și cite

zgură ale sta-

pentru ciclism 
în Belgia, în 

concurenței motori-

un sprint neorganizat; a Ia 
Rik van Looy, adică fac pri
mii pași spre ciclismul spor
tiv. De altfel, activitatea ci- 
clistă la noi este foarte lar
gă. Numai în Flandra orien
tală, unde locuiesc eu, se or
ganizează anual peste 1200 
de curse, deschise tuturor 
categoriilor, de la juniori 
pînă la profesioniști. Din a- 
ceastă cauză, poate, spectato
rii sint mai puțini decît la 
dv, unde numărul lor m-a 
impresionat. Aveți o țară ad
mirabilă și mă bucur că in 
ultima vreme în Belgia a în
ceput o intensă publicitate 
pentru călătorii turistice spre 
România. Eu însumi voi re
veni ca turist și îmi voi în
demna prietenii să-mi urmeze 
exemplul.

Sibiul ne așteaptă...
(Urmare din pag. U

nerămas. Șl parcă vrînd să 
însoțească nu numai cu gîn- 
dul, pasagerii trenului electrio 
Arad-Radna-Pîncota aplaudau 
din compartimente trecerea ca
ravanei prin Păuliș, pe sub vii
le care anunțau de departe pod
goriile de la Miniș.

Am trecut cu emoție podurile 
din Eipova, cu gîndul la Mara 
lui Slavici, mama Persidel și 
soacra lui Națl, care îșl vindea 
prunele uscate la capul podului 
dinspre Radna, sub oblăduirea 
cetății Soimoș, falnic profilată 
pe cerul plumburiu.

în comuna Vărădia cine știe 
ce profesor inimos de franceză 
a găsit metoda pedagogică de 
a-și instrui elevii pe viu, în 
plină natură, punîndu-i să scrie 
cu var dea latul șoselei, proba
bil nu numai pentru ciracii lui 
papa Oubron, ci pentru toți 
concurenții străini, cuvintele in
genue : „Bonjour les amls", tot 
așa cum din loo în loe, mai 
tîrziu, vom întîlni inscripția 
„Hai România !". Din aceeași 
școală trebuie să fi fost și cele 
trei fetițe în costume naționa
le, postate în fața Primăriei, 
cu buchetele de flori în mină, 
ca un meritat omagiu pentru 
cicliști.

Zona împădurită a Săvîrșinu- 
lui, cu celebrul para de vînă- 
toare, ne deschide calea spre 
țara pădurenilor.

Nu știm dacă la alura de 45 
km pe oră, pe bicicletă, îți mai 
arde să guști frumusețile natu
rii. Dar, orioum, fiindcă tot s-a 
mers la adăpostul plutonului, 
nu se putea ca alergătorii să 
nu fi sesizat trinitatea aproape 
permanentă a căilor i de uscat, 
ferată șl de apă, «are dădea 
peisajului un caracter inedit. 
Defileul Mureșului, care ne-a 
însoțit tot drumul, alătură a- 
ceste căi, în așa fel încît liniile 
ferate nu sînt decît un tovarăș 
de drum pentru șoseaua asfal
tată și pentru apele leneșe la 
suprafață și tulburate de ploi 
ale Mureșului,

Apoi, caravana intră în ora
șul acelui mare amator de sport 
care a fost dr. Petru Groza, 
traversînd marea de oameni, 
aproape fără a sesiza diafana 
linie de sprint, ieșind din Deva 
și gonind, sub ploaia ce se în
tețea, acumulînd noroi pe fețe 
și picioare spre Hunedoara. 
Ne-am întors repede la Deva,' 
nădăjduind într-o siestă nece
sară sub dealul Cetății, pe lîngă 
statuia lui Decebal, din parcul 
orășenesa.
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