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TURUL
Primul la Sibiu, YVES HEZARD 
„se consolează"

(
r

CLASAMENTE

cu a treia 
victorie de etapă

ROMÂNIEI

YVES HEZARD

CLASAMENTUL INDI
VIDUAL AL ETAPEI A 
X-A. DEVA—SIBIU 120 KM 
(medie orară 39,066 km) : 
1. HEZARD 3h 04:19, 2.
Patzig, 3. Prinsen, 4. Șt. 
Suciu, 5. Wanzlik, 6. Tudor, 
7. Menard, 8. Donk, 9. 
lacu. 10. Cernea, 11. 
terity, 12. N. Ciumeti, 
Vermeeren, 14. Egyed. 
Biirki.
18. “
20.
22. 
24- 
Vercauter, 27. 
ve, 28. Huster, 
30. Motceenu,

16. 
Suditui 
Grigore, 21. 
Sofronie. 21 
Dertz, 25.

• Talonindu-se, Wanzlik și Tudor
s-au lăsat intrecufi la sprint

România B continuă să conducă
in clasamentul pe echipe

Gabriel Moiceanu: ,,Liderul
este greu, aproape impo
sibil de depășit I"

Yli.
19.

Bur-
Pu-

13.
15.

17. Alary. 
Windisch, 
Realfsen, 

Andresen, 
26.

23.
Viard, 

Van Kercho-
29. A. Suciu, 

, 31. Tănase,

(Continuare tn vag aia

Istorie

• Urcușurile n-au mai triat 
plutonul

• Au mai rămas două ,,runde" 
pină la încheierea buclei. 
Ce vor aduce ele ?

In serpentină, pe drumul pitoresc al Mureșului

și geografie
pe traseu

în muzeul de istorie din 
Sebeș, pe lingă care am 
trecut astăzi, există nu 
numai sabia călăului cetă
ții medievale, ci și un ex
ponat cu valoare simbolică 
pentru cursa noastră. Este 
vorba de acea bicicletă cu 
obezile de lemn la roți, o 
piesă rară, un fel de stră
moș greoi al zveltelor și 
ușoarelor biciclete de as
tăzi. De la calul de lemn 
la spițele de oțel — ce 
salt imens peste veacuri!

De altfel, pentru că tot 
■sintem la capitolul istorie 
să menționăm că Turul 
României se aleargă in
tr-un moment aniversar: 
se împlinesc o sută de an: 
de la prima cursă ciclistă 
din istoria sportului.

Cine are insă timp 
arhive, cînd plutonul
lează vîrtos și vigilent, 
intrînd în faza combina
țiilor tactice, fățișe, nu de 
culise !

de 
ru-

Astăzi la prînz, Deva s-a 
răscumpărat în parte cu 
entuziasmul pe care l-au 
manifestat cetățenii orașu
lui la plecarea cursei, am
plificat apoi de ceferiștii 
din Simeria și de toată 
Orăștia ieșită în calea 
cicliștilor. Am regretat, fi
rește, la bifurcația spre 
Valea Grădiștei, de a nu 
fi putut face un instructiv 
popas la cetățile dace.

După comuna Miercurea 
(al cărei nume vine de la 
ziua in care se ținea tn 
trecut tîrgul săptăminal 
local), urcăm Hula Apoldu- 
lui șt coborim în depre
siunea Secașului, mărginită 
de munții Șurianului și de 
podișul Tirnavelor. încep 
drumurile de colind, pe care 
francezii încearcă insistent, 
mereu reînnoit, un atac 
decisiv, care să le amelio
reze poziția tn clasamentul 
pe echipe.

Toată caravana a aștep-

LIESEL WESTER-
MANN

Recordmana 
olimpici
LIA MANOLIU

Recordmana 
lumii

Turneul de șah de la Sinaia

IN FRUNTE —
ALLA KUȘNIR

SINAIA, 27 (prin telefon). — 
După epuizarea a 9 run.de, tur
neul internațional feminin de 
șah are o nouă lideră: AUa 
Kușnir. Puternica jucătoare 
sovietică a acumulat un punct 
în partida întreruptă cu Mar
gareta Perevoznic (care a ce
dat fără să mai reia jocul), 
iar apoi — în runda a 9-a — 
învinsă i-a fost olandeza 
Fanny Heemskerk. Ca rezul
tat, în fruntea clasamentului 
se află Alia Kușnir, cu 6>/2 p., 
urmată de Edith Keller Her
mann (R.D.G.) cu 6 p., Ale
xandra Nicolau (România) și 
Szusza Veroczi (Ungaria) cu 
cite 5'/j p., Rodjca Reicher 
(România) 5 (1) p.

S. SAMARIAN

Jocul fizionomiilor — pe ecranul lat al șosetei

deReportaj

I

I
I
i
i

I
Victor BĂHCIUIESCU

I(Continuare tn pas. a 4 »)

ÎNCEPUTULUI
DE DRUM

I
I
I
i
i

tat cu sufletul la gură re
zultatul cățărărilor de 
astăzi, ele devenind puncte 
strategice In ceea ce am 
numit mai sus combina
țiile de clasament. Hezard, 
ca de obicei, s-a lansat, s-a 
ridicat în șa, spre culmea 
Apoldului mai puțin înfri
coșătoare decît și-a închi
puit, astfel că o continuare 
a efortului, cu minusculul

lia Manoliu
I

Ml INE, LA CONSTANT Al

liesel Westermann,1 
Viorica V iscopoleanu - Heide Rosendahl i
IN CADRUL MECIULUI DE ATLETISM recordmane mondiale, Helde 

Rosendahl ș; Liesel Wester- mann.

FEMININ ROMANIA - R.F. A GERMANIEI

Milne, va avea loc la Con
stanța lntîlnlrea Internaționali 
dintre reprezentativele femi
nine ale ROMÂNIEI șl R. F. a 
GERMANIEI. Meciul se va des-

fășura pe Stadionul ,1 Mal*, 
începlnd de la ora 19. Echipa 
României va avea următoarea 
componență : 100 m : Mariana 
Goții,

• Pe stadionul din Piatra 
Neamț sînt programate du
minică șl luni întrecerile cam
pionatelor republicane ale ju
niorilor mici. Vor lua parte 
peste 500 de concurenți, cali
ficați pe baza rezultatelor din 
etapele anterioare și In func
ție de realizarea anumitor 
performanțe standard fixate 
de F.R.A.

TRECUTUL ȘI PREZENTUL
FATĂ IN FATĂ

, 9

„Probabil eă aceste rinduri 
vă vor surprinde Ia prima ve
dere, tocmai pentru că se refe
ră la două articole apărute cu 
doi ani în urmă...“, așa începe 
o scrisoare sosită de curind la 
redacție și purtînd antetul Șco
lii sportive din Constanța. Des
pre ce este vorba 7 O succintă 
rememorizare a faptelor ne va 
introduce in miezul problemei. 
Așadar :

CONSTANȚA 1967
In coloanele ziarului apărea, 

la 17 iunie 1967, articolul „Cit 
va mai rezista pasiunea ? — 
Școala sportivă din Constanța 
tn luptă cu greutățile și anoni
matul", urmat, la numai cîteva 
luni, de un altul „Numai entu-

DUPĂ DOI ANI l» ȘCOALA SPORTIVA CONSTANTA

ziasmul nu ajunge”. In materia
lele menționate se critica lipsa 
de grijă a organelor locale față 
de această pepinieră a sportului 
constănțean. se arăta faptul că 
numai entuziasmul tinerelor ca
dre’ didactice nu este suficient 
pentru ca activitatea școlii să Se 
desfășoare în mod normal.

Deci, lucrurile fiind precizate, 
să vedem.. .

...CE A URMAT
Spicuim, din nou, cîteva rin

duri din scrisoare : . .am de
venit proprietari ai unei foste 
școli generale, am primit fon
duri și sprijinul necesar pentru 
amenajarea a...“ Oprim citatul 
aici, pentru că urmează cu. .. 
„Vă rugăm să răspundeți invi-

tației noastre de a ne vizita, in 
speranța că o confruntare direc
tă este mai concludentă".

Sintem în rapidul 81, cu 
rectia

...CONSTANȚA 1969
Bătrînul Tomis s-a înscris 

pregnant în noul peisaj al țării 
printr-o serie de edificii și rea
lizări care constituie mîndria nu 
numai a localnicilor, ci a între
gii țări. Noile construcții indus
triale și edilitare, armonizînd 
cu decorul marin, își înalță li
niile svelte de beton și sticlă 
în bătaia soarelui. Vapoare de 
diferite tonaje, purtînd tricolo-

Emanuel FANTANEANU
tContinuare tn pay a Z ni

di-

Aura Petrescu ; 200 m: 
Goții, Sanda Angeles- 
cu ; 400 m : Mariana 
Filip, Ana lacob ; 800 
m: Ileana Silai, Cecilia 
Berna ; 1 500 m : Ma
ria Lincă, Berna ; 100 
mg : Valeria Bufanu, 
Anemarie Vitalios ; 4x 
100 m : Petrescu, Goth, 
Angelescu, Bufanu ; 
lungime : Viorica Vis- 
copoleanu, Elena Vin- 
tilă ; înălțime : Virgi
nia Bonei, Marghiolita 
Matei ; greutate : Ana 
Sălăgean, Lia Manoliu; 
disc : Manoliu, Olim
pia Cataramă ; suliță: 
Serafina Moritz, Angela 
Zirbo.

Din echipa R.F.G. se 
detașează cele două

• Colegiul de antrenori din 
F.R.A. a stabilit standardurile 
de participare la Campiona
tele europene pentru probele 
de 100 mg—13.6, 1 500 m—4:22,0 
și 4X400—3:40,0.

• Rezultate din concursuri 
internaționale : varșovia : 
Memorialul Kusocinski. no 
mg : Sinițin (U.R.S.S) 14,1,
Morales (Cuba) 14,3, Kolodie- 
zicl (Pol.) 14,2, Suciu (Roma
nia) 14,3 ; suliță F : Javorska 
(Pol.) 55,64, 
54,62, Kravcevicl (Pol.) 
Moritz (România) 50,48;

I
I

sunța r : javorsxa . 
I, Rudaș (Ungaria) I 
■cevicl (Pol.) 50,56, I

I
(Continuare in pag. a
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ecent încheiatele campionate 
europene de box au reprezen
tat — indubitabil — izbînda 
cea mai convingătoare a șco
lii pugilistice românești, care 
a avut pe cea mai înaltă 

treaptă a podiumului de premiere pa
tru reprezentanți. Neîndoios, atî) numeie 
celor care au înscris capitolul romă 
nesc *69 în cartea de aur a boxului 
continental — și nu ne referim doar la 
centurile nr. 1 —, cît și cele ale antre
norilor lui Cuțov sau Dumitrescu. Iul 
Monea, Covaci sau Alexe, lui Ciucă sau 
Silberman au rămas adînc înscrise în 
memoria celor ce iubesc sportul corzi
lor și al mânușilor.

Oprindu-ne la oamenii din colț, la I 
cei care consumă în decursul ceior 9 I 
minute energii nebănuite, la cei care
— poate — se bucură de succesul ce
lor din ring mai mult decît s-au bucurat 
vreodată de propriile izbînzi sportive, la 
cei care exultă primii la victorie ca să 
se întristeze primii la înfrîngere, să 
amintim — cu majuscule — pe cei care 
au condus la recentele „europene" re
dutabila echipă a boxului românesc: 
ION POPA, TEODOR NICULESCU, 
CONSTANTIN DUMITRESCU, ION CHI- 
RIAC și LUCIAN POPESCU...

Toată admirația față de aceștia, 
oameni — s-a demonstrat acest lucru, 
dincolo de orice posibilitate de tăgadă
— cu nervi de oțel și suflete de foc.

Dar nu despre ei este vorba în pre
zentele rinduri, ci despre altceva...

Este vorba de cei care, fără coroa
nele de lauri și meritatele recompense, 
undeva — uneori în condiții rudimen
tare, departe de ceea ce ne place să 
admirăm în sala modernă de antrena 
ment, cu dușurile și instalațiile aferente 
de maximă utilitate — ou pus temelia 
prezentelor succese, destăinuind „centu
rilor de aur" de astăzi noțiunile cele 
mai elementare ale sportului „careului 
magic"...

| .„Cînd suplul și felinul Cuțov lupta 
pentru centura de învingător al „semi- 

. ușorilor" bătrînei Europe, am urmărit
— lîngă buza 
unui spectator 
cutele anilor și 
aceea la care 
nepoții pe genunchi... Omul acesta, 
trăitor cu intensitate al evenimentelor 
din ring, nu era altul decît brăileanul 
Gheorghe Bobinaru, cel care, cu 
în urmă, într-un garaj improvizat, îl 
prindea pe „puștiul* Calistrat 
a-b-c-ul boxului.

Acestui Gheorghe BOBINARU, cq și 
profesorului cîmpinean de latină, Traian 
MARINESCU — care și-a trădat adesea 
eroii lui „De bello galico* pentru iubi
torii cei mai tineri ai sportului cu mă
nuși, între care a descoperit marile ca
pacități ale actualului „greu" nr. 1 a' 
continentului. Ion Alexe — lor. ca și 
maestrului Petre POP, de la C.S.M. Re
șița — primul antrenor al „europeanu
lui" Ciucă — sau profesorului Ion DU
MITRU — cel care a deschis ușa unei 
săli de box în fața celui mai surprin
zător și mai spectaculos campion al 
actualelor europene, elevul bucureștean 
Aurel Dumitrescu — lor — în primul 
rînd — un cald omagiu și dreptul, fi
resc, legitim, la gloria sportivă a elevi
lor lor.

Omagiul începutului de drum...

ringului — zbuciumul 
cu ochii adumbrifi de 
păru! argintat devîrsta 
simți nevoia să chemi

ani 
de- 
cu

Ovidiu IO ANI TO Al A

REZERVATA ECHIPELOR DE TINERET
Cu meciurile Bulgaria — Grecia (2—0) și Albania 

—Turcia (6—ui. aisputațe ieri la Sibiu și, respec
tiv. Rm. Vilcea (citiți cronicile in pag. a 3-a), „Cu
pa Balcanică- rezervată echipelor reprezentative 
de fotbal de tineret a intrat in taza finală.

I

I

I

Duminică, pe stadionul Republicii, partida 
ROMANIA — GRECIA va desemna In ultima zl a 
competiției echipa clștigăicare a trofeului. In celă
lalt meci al cuplajului se vor tntllni echipele Bul
gariei șl Albaniei.

run.de
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TRECUTUL SI PREZENTUL
'JUNIORII BUCUREȘTENi - 

IN RING
Clubul sportiv școlar orga

nizează astă-seară, de Ia ora 
18.30, în grădina de vară din 
str. Luca Stroici nr. 13 o gală 
de box, în cadrul căreia vor 
evolua pugiliști juniori de la 
cluburile și asociațiile spor
tive din Capitală.

ECHIPA DE LUPTE 
GRECO-ROMANE (tineret) 

A ROMÂNIEI 
PLECAT ÎN ITALIA

Ieri a plecat in Italia echipa 
de lupte greco-romane (tineret) 
a țării noastre care va susține 
la Savona și Genova două intil- 
niri cu formația similară a ță
rii gazdă. Au făcut deplasarea, 
printre alții, Gh. Berceanu, 
I. Gibu. A. Bucov, L. Eizic și 
V. Dolipschi, însoțiți de antre
norul Dumitru Cuc. Primul meci 
va avea loc duminică Ia Savona.

NAȚIONALA ROMÂNIEI PENTRU 
MECIURILE CU CUBA

Dupt'cum ’hm mai anunțat, 
miercuri, la ora 19, va avea 
loc la Floreasca (pe terenul 
cu bitum, Țar în caz de timp 
nefavorabil îți sală) întilnirea 
amicală feminina de baschet 
dintre selecționatele Români
ei și Cubei. In vederea aees-

5 zile Intre cai și călăreți
Urmărlnd din mijlocul terenului 

de concurs evoluția concurenți- 
lor participanți la etapa I a cam
pionatelor republicane de obsta
cole șl dresaj, am încercat pen-, 
tru prima dată, după multi ani 
de așteptare, sentimentul că spor
tului călare românesc 1 se des
chid noi perspective. Noua ge- 
nerație de cai pe care Consiliul 
Superior al Agriculturii a pus-o 
la dispoziția sportului călare de 
performanță, a înviorat viața 
secțiilor de călărie și a scos la 
Iveală posibilități nebănuite. Cu 
gîndul la viitoarele Jocuri _ Olim
pice nu putem scăpa nimic din 
ceea ce se petrece de acum îna
inte cu caii și călăreții noștri. 
Iată de ce am urmărit „cu ochi 
de Argus" evoluția fiecărui ca! și 
călăreț în cele cinci zile ale aces
tei etape de campionat. începind 
cu cei mal tineri dintre ei, con
siderăm că au arătat calități deo
sebite pentru „proba completă" 
caii : Sunet, Atom. Jambon, Co- 
lumb, Palatin, Nufăr, Granit, Stri
dent, Strungar, Vrej șl Prislop. 
La buna pregătire a acestor cal 
au merite deosebite atit antre
norii respectivi, cît și călăreții : 
Șt. Takacs, P. Clobanu, A. Kadar, 
E. Boiangiu, I. Serdaru, D. Roșea, 
C. Ilin și I. Popa. Dacă pentru 
proba completă atenția s-a îndrep
tat spre lotul cailor tineri, știut 
fiind că timpul rămas pină la 
J.O. ar fi suficient pentru pregă
tirea lor, în schimb pentru obsta
cole ne-a interesat in primul rînd 
evoluția cailor cu experiență. Am 
regretat faptul că organizatorii au 
renunțat la disputarea probei de 
categorie grea, care ne-ai* fi 
completat viziunea asupra poten
țialului actual al cailor și călă
reților avansați. Motivîndu-se su
primarea aceste! probe „pentru 
menajarea cailor", s-a renunțat 
cu bună știință la realizarea unui 
pas înainte în evoluția spre mă
iestrie a cuplurilor respective. 
Mulțumindu-ne deci, să urmărim 
pe „avansați" numai In probele 
de categorie mijlocie șl semigrea, 
ne-am convins, totuși, de posibi
litățile în perspectivă ale cailor : 
Grațiela, Blond, Spirt, Viteaz, 
Graur, Sondor șl Pik-up. Lîngă 
aceștia au posibilitatea să se 
alinieze în curînd : Potcovar, Pos
tăvar, Păunaș, Titan șl Sputnik. 

tel dispute, antrenorul Grigore 
Costescu s-a stabilit asupra 
următorului lot: Anca Raco- 
viță, Cornelia Taflan, Irina 
Vasilescu, Sanda Georgescu, 
Bogdana Diaconescu, Ecateri- 
na Savu, Gabriela Ciocan, 
Ileana Ghiță, Suzana Szaba- 
dos, Floarea Trandafir, Olim
pia Păcuraru și Maria Ne- 
delea.

Revanșa partidei va avea 
loc vineri 4 iulie, la Ploiești, 
iar duminică 6 iulie baschet
balistele noastre vor pleca în 
Italia, pentru o serie de con
fruntări internaționale.

„REGATA TAMPERE-
Simbătă și duminică se va 

desfășura o nouă competiție in
ternațională de caiac-canoe Ia 
care vor fi prezenți și sportivi 
români. Este vorba de „Regata 
Tampere" (Finlanda), unde vor 
concura : H. Ivanov, Șt. Pocora. 
V. Simiocenco, A. Conțolenco, 
V. Calabiciov, C. Manea, I. Ma- 
carenco, S. Maxim, V. Dumitru, 
M. Lovin, R. Rujan, E. Botez.

MECI INTERNAȚIONAL
DE LUPTE IN CAPITALĂ

Cunoscuta formație de 
lupte greco-romane A.I.K. 
Sundsvall (Suedia) evoluează 
astăzi, de la ora 16, în sala 
Progresul din Capitală, întîl- 
nind echipa Metafpl Bucu
rești. Din garnitura oaspe fac 
parte, printre alții, campio
nul european Per Svensson, J. 
Poikala și L. Niman — cam
pioni ai Suediei.

Am regretat rămînerea la grajd 
a unuia dintre cei mai buni cal 
de categorie grea, Glnd. Sperăm, 
însă, că el va reveni cit de cu- 
rînd pe terenul de concurs. Din 
tineretul cabalin au ieșit în evi
dență deocamdată : Spumos, A- 
prod, Vinovat, Șiret șl Eminent. 
Nedotarea clubului Dinamo în 
toamna trecută cu un lot de 
cal tineri se resimte încă de 
pe acum, Iar handicapul ce-1 se
pară de celelalte cluburi va fi 
greu de recuperat în anii urmă
tori.

Dintre călărețU de probe grele 
s-a detașat Oscar Recer, atît prin 
măiestria arătată, cît șt prin com
bativitate și rezistență (încăle- 
cînd în aceeași probă trei cai 
diferiți șl dificili). Iată de ce con
siderăm că Oscar Recer, In afara 
probei complete în care s-a afir
mat in ultimii ani. este necesar 
să fie titularizat și tn lotul de 
obstacole. Trecînd la juniori, ac
tuala etapă de campionat a adus 
„pe rampa de lansare" trei cu
pluri Inspirat alcătuite : Irlna
Ciocmata cu Păunaș (Steaua), 
Gioconda Pinzaru cu Lăcătuș 
(C.S.M. Iași) șl Gheorghe Niculae 
cu Aprod (Petrolul), la care se 
pot adăuga fără teama de a greși 
sibianul Nicolae Filip și craiovea- 
nul Niculae Lupancu, cu condi
ția de a fl cuplați cu call Rival 
și, respectiv. Miner. Sub posibili
tăți s-au prezentat juniorii Marian 
Slmion și Camelia Verdeș. Cu 
victoria obținută în proba rezer
vată fetelor, junioara Gabriela 
Ionescu ișl păstrează Intîletatea 
în lotul respectiv, cu condiția să 
1 se repartizeze un cal mal va
loros (...poate Santiago). Dre
sajul superior. In lipsa maeștri
lor plecați la concursurile de la 
Leipzig șl Aachen, a prilejuit lui 
Vlad Postel nicu șl Eugen Cotan 
— ambii de la Centrul de călă
rie București — să guste din 
cupa victoriei ca o răsplată bi
nemeritată a perseverenței și 
muncii depuse. Am aplaudat 
comportarea meritorie în proba 
de dresaj juniori a talentatelor 
Daniela Molnar, (Dana Chlrnoagă 
și Irina Ciocmata și ne exprimăm 
speranța că se va persevera pe 
drumul început;

Celor cinci zile dătătoare de 
speranțe din prima etapă a cam-

(Urmare din pag. 1)

rul la catarg, vin și pleacă spre 
toate zările. Constanța consti
tuie, totodată, pentru vizitatorii 
străini care poposesc maj mult 
sau mai puțin timp aici, și pra
gul de cunoaștere a mărețelor 
realizări ale societății noastre. 
Aici, ca pretutindeni, de altfel, 
viața pulsează din plin. Și cum 
sportul face parte integrantă din 
viața socială, nu numai ca in
strument al destinderii, ci și ca 
unul de tonificare a sănătății, 
constănțenii i-au acordat toată 
atenția. Despre sportul constăn- 
țean s-a scris nu de puține ori, 
iar succesele Iui sînt cunoscute 
mult prea bine. Iată de ce 
scrisoarea de care am vorbit 
mai sus ni se pare a închega o 
nouă filă — și nu de mică im
portanță — a istoriei succesului 
sportului de pe malurile Pon
tului. Grija pentru generația de 
mîine este o datorie a prezen
tului. „Noua" școală sportivă (ne 
permitem să-i spunem așa, deși 
ea .funcționează de 10 ani, din 
considerente bine întemeiate) 
este, in acest sens, o mărturie. 
Amplasată intr-un cartier nou, 
ea a devenit punctul de atracție 
al tuturor copiilor. De diminea
ță pină seara, aici se desfășoară 
antrenamentul echipelor școlii, 
ori au loc diferite întreceri or
ganizate sau improvizate. Tere
nurile sînt un loc unde copiii 
cartierului, și nu numai ei, Iși 
pot petrece în mod util timpul 
liber. Totul a devenit posibil 
atunci cînd s-a înțeles menirea 
tinerei generații.

plonatului, le vor urma în iulie 
alte 9 zile rezervate „Cupei Lito
ralului" șl etapei a doua a cam
pionatului, pe care le dorim lot 
atît de fructuoase șl edificatoare.

Felix ȚOPESCU
PJ5. O mențiune specială arbi

trului principal al campionatu
lui, Dumitru Dumitrescu, care a 
asigurat cu competență șl oblec- 
tllvtate- buna desfășurare a com
petiției.

BLOC-NOTESUL CORESPONDENTULUI
O rubrică nouă ? Da, dar numai la prima vedere. Pentru că, 

de ani și ani, ziarul își trage seva din munca entuziastă, 
dezinteresată, niciodată pe deplin răsplătită, a corespon

denților voluntari, „ochii și urechile* sale, un activ de aur fări 
de care nici nu ar putea fi concepută activitatea de presă, așa 
cum o înțelegem noi fi cum căutăm s-o înfăptuim.

Viața sportivă a provinciei s-a oglindit in paginile gazetei, 
mai mult sau mai puțin, în informații laconice ori reportaje 
ample, dar, probabil,'ceea ce i-a lipsit a fost concentrarea ei intre 
liniile aceluiași chenar, fn zile anume fi cu locuri grafice tot
deauna aceleași.

O vom face de acum înainte, incercind să alegem din vra
ful de scrisori pe care-l aduce zilnic poștașul, pe cele mai semni
ficative, care chiar dacă sînt tn aparență diferite, au darul ca, 
toate la un loc, să alcătuiască un tablou viu, grăitor.

VTLCEA REÎNVIE TRA
DIȚIILE

„După aproape zece ani de 
hibernare — ne scrie PAVEL 
GHEORGHIU — luptele gre
co-romane au reintrat în pei
sajul sportiv la Rîmriicu Vîl- 
cea. Consiliul municipal pen
tru educație fizică și sport a 
încredințat destinele secției 
antrenorului Mihai Weber, un 
vechi maestru al arenei.

Grupul școlar „Chimia* a 
pus la dispoziție o sală de 
antrenament, saltele, echipa
mentul necesar. In momentul 
de față antrenorul Weber are 
un efectiv de 28 de sportivi, 
juniori și seniori, cu care lu
crează zilnic."

Așteptăm rezultatele. Ex
tinderea „geografiei* luptelor 
nu poate veni decît in spri
jinul consolidării acestui sport 
în care România define un 
mare prestigiu și este datoare 
să-l apere.

BILANȚ LA „NICOLI- 
NA" IAȘI

EA 6 MARTIE 1967 clubul 
sportiv „Nicolina" Iași a por
nit la drum cu i

• 3 secții (box, lupte, hal
tere) ;

• 43 de sportivi legitimați;
• 3 antrenori, angajați cu 

ora ;
• Nici o bază de sport.
ÎN I960, la aniversarea a

PETRECETI UN CONCEDIU PLĂCUT
LA COMPLEXUL DE CABANE MUNTELE MIC,

CARE ESTE SITUAT LA 0 ALTITUDINE DE PESTE 1.600 m
Se oferă, la prețuri convenabile, cazare in 

hoteluri sau cabane confortabile, capacita
tea 300 de locuri.

Masa la cantina restaurant.
Bufet și bar bine asortat.
împrejurimi de o rară frumusețe creează 

posibilități de excursii către masivele Tarcu 
și Retezat.

Bazin de înot.

Se organizează tabere de elevi și studenți 
Cantonamente pentru sportivi.

Gara C.F.R. Caransebeș, iar de la Caran
sebeș la Borlova transportul cu autobuzele 
I.R.T.A., cu plecări din Caransebeș la orele 
7, 12,15 și 16,30.

Orice alte informații la I.G.O. Caransebeș, 
telefon 230 sau direct complex.

Baza materială a școlii (4 te
renuri de baschet cu bitum, 2 
terenuri de volei și unul de 
handbal cu zgură, o sală de 
sport și 4 săli de gimnastică), 
ca să nu mai vorbim de entu
ziasmul și pasiunea cu care 
muncește colectivul profesoral, 
au facilitat obținerea unor suc
cese merituoase ale purtătorilor 
ecusonului „Școala sportivă Con
stanța". Să amintim cîteva din
tre ele : campioni de juniori la 
baschet băieți (1968), la volei și 
handbal fete (1969). un campion 
republican la gimnastică copii 
(Laura Ștefan — 1968) și unul 
la cros (Cornel Bobeanu), zece 
sportivi în loturile de juniori și 
tineret la baschet și volei și alți 
zece în lotul județean pentru 
divizia de atletism. Trebuie, de 
asemenea, remarcat faptul că 
s-au economisit importante fon
duri, care altădată se utilizau 
pentru închirierea unor săli și 
terenuri de antrenament, unde 
nu totdeauna sportivii școlii 
găseau cele mai bune condiții 
de lucru.

Deși au trecut numai doi ani, 
se poate spune, fără nici o exa
gerare, că pe planul realizărilor 
distanța dintre trecut și prezent 
este mult mai mare. Precizarea, 
făcută cu puțin timp In urmă, 
că „omul sfințește locul”, se 
confirmă din nou.

Ar mai fi multe de scris des
pre tot ce am văzut la Școala 
sportivă d,n Constanța. Ne 
oprim aici, nu înainte de a mai 
cita din scrisoare o...

.. .FRAZA (concludentă)

„Vă așteptăm cu sentimentul 
deplinei satisfacții că lucrăm 
înlr-o asemenea școală".

AZI, FINALA
Ultimele meciuri din cadrul 

turneului de fotbal, pentru de
semnarea finalistelor campionatu
lui național al școlilor profesiona
le, a complicat și mai mult cal
culele, datorită rezultatelor înre
gistrate.

tn primul meci, fotbaliștii de 
la Grupul școlar minier Baia 
Mare au terminat nedecis (0—0) 
cu colegii lor de la Grupul -șco
lar petrol Moreni. Meci frumos, 
dar de uzură, desfășurat pe un 
teren complet desfundat. Remar
cați : Ziler, Frinc și Rednic
(Baia Mare), Mareș, Voiculescu 
și Iliescu.

Acest rezultat a adus în si
tuația de perfectă egalitate cele 
două echipe, și ca număr de 
victorii, și în ceea ce privește 
coeficientul golaverajului. Așa

doi ani de activitate, figu
rează în bilanț i

• 13 secții pe ramură de 
sport (s-au mai înființat cele 
de fotbal, popice, aeromode- 
lism, șah, handbal, judo etc);

• 300 de sportivi legitimați:
• 10 antrenori (2 cu normă 

întreagă);
• 3 instructori voluntari.
Iată ce-și propune clubul 

pină în 1970 î
• 437 sportivi legitimați ;
• 383 sportivi clasificați 

, (de la 196) ;
• 2 maeștri ai sportului;
• 14 sportivi în loturile na

ționale ;
• 8 campioni naționali.-
Ținînd seama de faptul că 

la „Nicolina" există o bună 
bază materială (2 săli, un te
ren de fotbal, pistă de popice 
etc.) putem crede în realiza
rea acestor angajamente în
drăznețe.

SESIUNE DE COMU
NICĂRI ȘTIINȚIFICE 
PE TEME' SPORTIVE

Orașul Tg. Mureș a găz
duit Sesiunea de comunicări 
științiifice pe teme sportive 
organizată de Institutul peda
gogic din localitate.

Au participat numeroși cer
cetători științifici, profesori 
de educație fizică, cadre din 
conducerile institutelor peda
gogice, în special din centrele 
universitare București, Timi
șoara, Tg. Mureș. Aceasta a 
fost prima sesiune pe țară

PAUFICATLANTIC
S-a dezlegat misterul Moi- 

tessier — singuraticul barca
giu care, lăsîndu-și baltă toa
te interesele, a părăsit cursa 
transoceanică organizată de 
„Sunday Times", tocmai după 
trecerea sinistrului Cap Horn, 
adică în momentul cel mai 
potrivit, renunțind la glorie 
și la premiul întii, spre ui
mirea lumii șt a nevestei 
sale. După 10 luni de 
pustiu marin, omul a a- 
juns în portul Tahiti și a 
spus-o pe șleau: lui nu i-a 
trecut prin 'cap să cîștige 
cursa solitarilor 1 „Ideea unei 
curse a solitarilor e grotescă. 
e o insultă adusă mării..." 
Este exact ceea ce am pre
văzut că gindește, este con
form interpretării mele de in
ter rătăcitor — și mă simt 
mindru ca și cum nu el. ci 
eu aș fi dat ocol lumii. Nu se 
poate face din singurătate o 
competiție, un clasament, un 
trofeu: un adevărat solitar 
nu va încasa niciodată un 
premiu pentru că e solitar. E 
o insultă adusă mării și sin
gurătății. După trecerea Ca
pului Horn, „m-arn întrebat, 
in Atlantic, ce-aș avea de fă
cut în Europa; trăisem pa
tru luni în singurătate șl pu
ritate, privind stelele — aș 
fi fost nebun si revin în 
Franța..." Și atunci a cîrmni- 
t-o din Atlantic spre Pacific. 
Poate că acesta e marele pre
miu pe care nimeni de pe 
uscat nu-l poate oferi, nței 
în bani, nici în sărbători fas
tuoase, nici în fotografii uria
șe : să fii fn Atlantic și să

LA FOTBAL (PROFESIONALE)
SPORT ȘCOLAR 

că, conform regulamentului, pen
tru desemnarea cîștlgătoarel de 
serie s-a recurs la... sorți. Și 
sorții au fost favorabili bălmă- 
renilor 1 k

In celălalt meci, Iarăși egali
tate : Grupul școlar forestier Tg. 
Jiu — Școala prof, de chimie 
Ocna Mureș 1—1 (0—0). Șl de 
data aceasta, un meci de bună 
calitate (aceleași condiții vitrege 
ale unui teren alunecos) în care 
Impresia cea mai frumoasă a lă
sat-o portarul oltenilor, Gegiu. 
Realizatori — Stanislav, min. 65 
(Oc. Mureș) și Udrlște, min. 70.

Cu acest rezultat, situația din 
seria a n-a s-a lăm'urit, locul 
I revenind echipei Grupului șco- 

în cadrul Institutelor pedago
gice organizată în municipiul 
Tg. Mureș.

Au fost prezentate lucrări 
valoroase, pe teme actuale. 
Merită a fi amintite comuni
cările cercetătoarei Berta Ti
viși, de la Institutul pentru 
educație fizică și sport F_Me- 
tode pentru compunerea exer- 
cițiilor de gimnastică"), asis
tentului universitar fi Herczeg, 
de la Universitatea Timișoara 
(„Conținutul fi metodica în
vățării exc-c.țzilor acrobatice 
cu copii de tdrsîă școlară*). 
asistentului univ. t. Tudosciuc, 
de la LE-F.S. București. („Cri
teriile evaluării rezultatelor 
elevilor la educația fizică").

De Ia Institutul pedagogic 
Tg. Mureș, au prezentat lu
crări prețioase profesorii de 
educație fizică Z. Stef, șeful 
catedrei de educație fizică, 
C. Soo, D. Peter. V. Firisceac, 
V. Kadar și alții.

Sesiunea a constituit un pre
țios schimb de experiență, ex
trem de folositor pentru par
ticipanți.

IOAN PAUȘ

MULTI VIN, PUTINI 
PLĂTESC

Stadioanele și sălile de sport 
din Galați sînt, cu prilejul în- 
tîlnirilor de fotbal, volei, 
handbal, . foarte populate. 
Chiar dacă nu am îndrăzni 
să-i numim pe toți spectatorii 
suporteri ai „Politehnicii" sau 
„Oțelului" apreciem că cei care 
vin sînt, pur și simplu, sim- 
patizanții unei discipline spor
tive și, implicit, ai spectaco
lului de pe stadion.

Dar nu acesta este subiec
tul. Dintr-o ... inocentă curio
zitate, am urmărit în cîteva 
duminici intrarea spectatori
lor în tribunele stadionului 
„Portul Roșu* și la Sala spor
turilor. Spre surprinderea 
noastră, am constatat că foar- 

treci tn Pacific, liber, nesilit 
decît de propria-ți dorință de 
a privi cît vrei și cît îți 
place stelele și oceanul. Cu 
o singură mișcare de cîrmă, 
să alegi suveran intre ape 
mai întinse, mai adinei decît 
propriu-ți destin de picătură 
în oceanul lumii.

VRAJA VRĂJIIOR
Nu sînt meschin, nu sînt 

malițios, nu sînt intolerant, 
nu-mi stă în caracter să fiu 
sever și negru la suflet — 
dar nu pot privi decît cu 
ochi întunecat teza pe care 
o pregătește studentul englez 
Roger Dancey de la Univer
sitatea din Loughborough. 
Dancey vrea să ia doctoratul 
în istorie cu o lucrare a că 
rei temă ar suna cam așa: 
Care sînt rațiunile pentru 
care fotbalul a devenit spor
tul cel mai popular din lume. 
Sună „interesant", dar nu mă 
interesează și — fără a fi in
tolerant — grozav aș vrea să 
nu intereseze pe nimeni. Prea 
multe mistere clarificăm ziua 
și noaptea — ca atare, dacă 
e vorba să lăsăm un mister 
nelimpezit, acesta aș propu
ne să fie motivul pentru care 
fotbalul a ajuns sport-rege. 
De ce trebuie să ajungem la 
rațiune și în această vrajă ? 
S-o lăsăm întreagă, s-o lăsăm 
neanalizată științific și isto
ric, să stăm dracului in ploaie 
pentru Pele și Dumitrache — 
de ce să ne mai întrebăm de 
ce ? Așa, de aia. Dacă vom 
dezlega și acest mister — ce 
ne va mai rămîne ?

Radu COSAȘU

iar de construcțll-montaj Bucu
rești.

Așadar, în finala competiției se 
vor întîlni echipele :

BAIA MARE : Ziler, Dobran- 
schi, Frînc, Crompanschi, Mure- 
șan, Iarovenco, Lolc, Varga, Red
nic, Meker, Pelrușca, Bridea, 
Bira, Mareș.

BUCUREȘTI : Dinu, Mușat,
Manciu, Nedelcu, Costache, Ba
dea, Ștefan, Grigore, Mandache, 
Stan, Sava, Simescu, Anton.

Finala va avea loc simbătă 
dimineața, de la ora 10, pe tere
nul 23 August II (inițial se sta
bilise ca jocul să se dispute pe 
stadionul central, dar din cauza 
timpului nefavorabil a intervenit 
această modificare), sub condu
cerea arbitrului de divizia A 
Mihal Sadoveanu.

te mulți oameni pătrund în 
Incintă FARA BILETUL t>E 
INTRARE. Invitații, legitima
ți:, uneori nelegale (personal 
em încercat •vigilența oameni
lor de ordine prezentind la 
fotbal o licență veche de 
handbal) pe bază de cunoștin
ță sau pur și simplu decli- 
nîndu-și O FUNCȚIE în fața 
căreia cei puși la intrări își 
scot pălăria. Să ferească însă 
sfintul ca un copil, poate un 
viilor sportiv de performanță, 
să încerce a intra, că imediat 
„cerberii* de la ușă apelează 
la argumente tari i nuiaua și 
injuria— Tot atît de grav ni 
se pare procedeul josnic uti
lizat de unii, puși să păzească 
intrările : 3—5 lei strecurați 
discret în palmă și omul a 
pătruns fără durere de cap.

Revenind la cei care intră 
pe bază de „funcție" sportivă 
sau de altă natură, am con
statat cu regret că aceștia nu 
posedă nici măcar un carnet 
de simpatizant care, după cum 
e firesc, implică achitarea 
fn prealabil a unei mici co
tizații.

Trist dar adevărat.

T. SIRIOPOIs

LOTO - PRONOSPORT
Plata premiilor de la trage

rea excepțională Loto cu atri
buire de apartamente din 24 
iunie a.c. se va face astfel • 

în București. începind de 
marți 8 iulie 1969, prin casie
riile proprii Loto-Pronosport;

în țară. începind aproxima
tiv de vineri 11 iulie 1969, 
prin casieriile proprii Loto- 
I’ronosport și prin mandate 
poștale.

9 Programul concursului 
Pronosport nr. 27 de dumini
că 6 iulie 1969. este următo
rul : I: Minerul Gura Humo
rului — Textila Botoșani ; II : 
Victoria Roman — Penicilina 
Iași; III : Petrolul Moinești — 
Ceahlăul Piatra Neamț; IV : 
Oțelul Galați — Ancora Ga
lați : V : Gloria CFR Galați 
— Progresul Brăila ; VI : Ma
rina Mangalia — Portul Con
stanța ; VII : Cimentul Med
gidia — Electrica Constan
ța ; VIII : Șantierul Naval Ol
tenița — Voința București ; 
IX : Tehnometai București — 
Metalul București; X: Textila 
Buhuși — Chimia Or. Gheorghe 
Gheorghiu Dej ; XI : Prahova 
Ploiești — Poiana Cîmpina ; 
XII : Flacăra Moreni — Carai- 
man Bușteni ; XIII : Carpați 
Sinaia — I.R.A. Cîmpina

9 Tragerea concursului ex
cepțional Pronoexpres din 23 
iunie 1969 va avea loc mîine

Start în raliul 

României 
PITEȘTI, 27 (prin telefon).— 

42 de echipaje au luat azi 
startul în Raliul României. Co
loana de automobile, care se a- 
liniase în fața uzinei piteștene, 
s-a îndreptat către Teatrul „Al. 
Davilla", unde a avut Ioc star
tul tehnic. în fruntea șirului 
de mașini se aflau cele trei 
echipaje „Dacia", formate din 
M. Ilioaea - G. P. Man, I. 
Răuță - I. Girjoabă și G. Mo- 
rasi - Fl. Morasi.

Pentru a onora prezența tn 
competiție a autoturismelor, 
românești, startul celor trei e- 
chipaje „Dacia" a fost dat In 
ordine de tovarășii Al. Po
pescu, primul secretar al Co
mitetului municipal P.C.R. Pi
tești, I. Crăciun, directorul co
mercial al U.A.P. și ing. V. lor- 
dâchescu, secretarul general aî 
A.C.R.

Este interesant de arătat efi 
mașinile pilotate de M. Ilioaea 
și I. Răuță dispun de instalații 
de aprindere tranzistorizate, 
de concepție și fabricație ro
mânească.

Ultimul automobil, un Re
nault Dauphine, condus de F. 
Roth a luat startul la ora 17,45. 
Miine (n.r. azi) la ora 20,03 
concurenții urmează să soseas
că aici, în Pitești, încheind lun
gul lor drum de 1600 km.

Ion DUMITRESCU

„CUPA MAMAIA*' 

LA LUPTE
CONSTANTA (prin telefon). Tn

Sala sporturilor din localitate s-au 
disputat primele meciuri din ca
drul competiției „CUPA MAMA
IA" la lupte greco-romane și li
bere organizată de CJEFS Con
stanta. La întreceri participă e- 
chlpele Avangard și Spartak O- 
desa, A.I.lt. Sundsvall (Suedia) șl 
două selecționate constănțene. 
Rezultate : Spartak — Sel,’ Con
stanța 9,5—0,5, Sundsvall — Sel. 
Constanta 6—4 (greco-romane). 
Avangard — Sel. Constanța 7—3. 
(libere). Sîmbătă seara continuă 
întrecerile.

C. POPA, 
coresp. principal

ȘEDINȚA COMITETULUI 
F. R. JUDO

Miine, de Ia ora 8, are loe 
la sediul C.N.E.F.S. ședința 
Comitetului federației de 
judo. Participă membrii Co
mitetului federal, antrenori și 
sportivi fruntași din Capitală 
și din țară.

ATLETISM
(Urmare din pag. I)

I 
țlme F : Brințeva (U R.S.S.) 1,77;' 
Zielinska (Pol.) 1,71. Konokowska 
(Pol.) 1.68 Matei (România) 1,68; 
OLSZTYN : 110 mg : Morales 14,2, 
Suciu 14,3 ; suliță : Kaledene 
(U.R S.S.) 52.48, Moritz 50,54 ;
înălțime : Matei (România) 1,72 
(rec. pers.) ; ZAGREB : 400 mg S 
Rr.gr.ofer (Ungaria) 52,8, Burcă 
(România) 53,8 (rec. pers.)... 6. 
Monea (România) 54,3 : 400 m F t 
Nikolici (Iug.) 55,9, Iacob (Ro
mânia) și Veleki (Ungaria) 56,1..." 
Linca (România) 58,6 ; 400 m: 
Karasl (Iug.) 48,0... 5. Grama (Ro
mânia) 48,7, Gedeon (România) 
48,9 ; 800 m F : Nikolici 2:03,6, 
Page (Anglia) 2:06,6, Rottmuler 
(R.DG.) 2:06,6, Milosevic! (Iug.) 
2:07,6, Lincă 2:10,0 (rec. pers.), 
Iacob 2:10,8 (rec. pers.) ; KAR
LO VCU : 100 m : Grama 10,9 ; 
400 m : Monea 50,1 ; 800 m : Bur
că 1:54,5, Gedeon 1:54,6 (rec. pers.); 
PARIS : în completarea rezultate
lor de la meciul de pentatlon șl 
decatlon Franța-Italia-Românla. 
cîteva performante suplimentare c 
1. Vasile Mureșanu 7321 p — rec. 
pers. (100 m — 10,7, lungime — 
7,27, greutate— 13,80, înălțime — 
1,89, 400 m — 51,3, 110 mg — 15,8; 
disc — 35,86, prăjină — 4,20. su
liță — 60,14, 1 500 m — 5:10,6), 2. 
Andrei Șepci 7263 — rec. pers. 
(11,2 ; 7,27 ; 13.80 ; 2,04 ; 51,6 5
15,0; 40,08 ; 3,70; 55,66 ; 4:45,4) S 
pentatlon : 1. Elena Vintilă 4587 p. 
record național (100 mg — 14,1; 
greutate — 10,91, înălțime — 1,54; 
lungime — 6,21, 200 m — 25,8), 2. 
Anemarie Vitalios 4392 p. — rec. 
pers (14,2 ; 10,85 ; 1,51 ; 5,58 ;
25,8).

Ia București în sala Clubului 
Finanțe Bănci din strada 
Doamnei nr. 2 cu începere de 
la ora 18,30. Tragerea va fi 
radiodifuzată.

9 Premiile de la catego
riile A și B (sferturi) de la 
extragerea a Il-a în valoare 
de 128.722 lei fiecare, de la 
tragerea Loto din 20 iunie 
1969, au revenit participanți- 
lor loan Bitică din Brașov 
(categoria A) și Nicolae C. din 
București (categoria B).

S-au reportat pentru trage
rea următoare 90.054 lei la în
treg fondul de premii al ex
tragerii a Il-a.

Premiul de 60.202 lei de Ia 
categoria I (sfert) de la ace
eași tragere a revenit partici
pantului Mi hart Florea din 
Băile Herculane.

LOTO
Numerele extrase Ia tragerea 

din 27 iunie

EXTRAGEREA I :
22 14 41 51 10 9 79 90 85 49 21 84 
Fond de premii : 511313 lej
EXTRAGEREA a Il-a :

29 71 56 42

Fond de premii : 364 452 lei, din 
care 90 054 lei report pentru în
tregul fond al extragerii.

CONCURSUL EXCEPȚIONAL PRONOEXPRES - 29 IUNIE 1969
AZI, ULTIMA ZI PENTRL PROCURAREA BILETELOR!

Cu 30 lei puteți participa la toate extragerile cu șanse mari de ciștig
.......................................... . ......... .................... ................... —..........
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Ieri, in „Cupa Balcanică" pentru tineret
Bulgaria-Grecia 2-0 (0-0)

Dumitru VIȘAN

Albania — Turcia 6-0 (1-0)

INTERNATIONALMECI

această partidă.
D. ROȘIAM-coresp.

SIBIU, 27 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). — Victoria 
reprezentativei bulgare este 
meritată, deși primul ei gol a 
fost realizat dintr-o evidentă 
poziție de ofsaid. Faza s-a pe
trecut în min. 75, cind funda
șul Blesas a greșit copilărește, 
trimițînd mingea în picioarele 
atacantului bulgar Pavlov, a- 
flat doar cu Saraliotis în față 
Dar Pavlov n-a șutat, ci a pa
sat lateral la Krasimir (în po
ziție clară de ofsaid), care a tri
mis balonul în gol ; 1—0 pen
tru Bulgaria. Enervați peste 
măsură de primirea acestui gol 
ilicit, elevii lui Gheorghiadis 
eu dat friu liber nervilor și 
echipa Bulgariei, calmă și si
gură, a prins un sfert de oră 
de mare inspirație, reușind să 
mai înscrie un gol in ultimul 
minut de joc (autor Iordanov).

Prima repriză, „secetoasă" in 
faze și ocazii de gol, s-a desfă
șurat în nota de dominare u- 
țoară a fotbaliștilor bulgari. El 
au ratat in min. 17. prin Dan
cev, o situație excele

de extrema stingă Kirilov. Re
plica fotbaliștilor greci nu s-a 
lăsat așteptată și, în min. 19, 
Kriticopoulos pasează cu căl- 
cîiul „â la Rivera", dar F. 
Intzoglu nu șutează cu forța 
și precizia lui Prati... Pînă la

terminarea aceleiași reprize, 
fotbaliștii bulgari au mal iro
sit două ocazii de gol (Anghe- 
lov mln. 29 și Dancev mln. 35) 
în timp ce adversarii lor ra
tează doar una, prin fundașul 
Blesas.

A arbitrat «lab Valy Arîlt 
(Turcia).

RM. VILCEA, 27 (prin tele
fon). Eliberate de emoțiile lup
tei pentru primul loc, cele două 
formații au oferit publicului 
spectator secvențe de fotbal au
tentic, spectacolul și fair-play- 
ul guvernînd da capo alia fine 
partida. Albanezii pornesc tare 
din start, atacind viguros, mai 
ales pe dreapta, unde Bizi oferă 
un adevărat recital. El driblea
ză. tentează, șutează ți Iți ser
vește mereu coechipierii. Acest 
talentat jucător, alături de Ră
riți ș: de Nheafa. a dat culoa
re pa:

Răriți (min. 53 și 59) semnează 
goluri de kinogtamă. Finalul 
partidei aduce încă două geluri 
albanezilor, prin Răriți (min. 
85) și Balluku (min. 89). Cornel 
Nițescu (România) a condus ex
celent

LA SF. GHEORGHE Suciu 
afet 

pocrZB ev'.ira smt

m»i fericite din viața lor. Cel cu 
darul vorbei o să-și amintească 
poate șl Începutul acelui singeriu 
crepuscul tomnatec care se ridica 
alene din spatele Dealului Spirii, 
deși e sigur că In minutele acelea 
interminabile lor numai de cre
puscul nu le ardea, privind cu

FIUL CUPEI
un

i|
I

JENEI IN TURCIA?

de 
In

„LITORAL '69

șcl-.eczJ

TURNEUL

perFa

va

FRÂȚILÂ
PETROLLL?

8

a
r

arc*
V. S

1—1

rul Arieșulul Turda se numește 
V. Suciu. O dată cu scurgerea 
minutelor, dar mal ales in cea de 
a doua repriză a finalei, in care 
rapidiștii au supus poarta tur da
nilor la un adevărat bontbardar 
ment, spectatorii au deschis 
multe ori

INTERNATIONAL

Din inițiativa clubului Farul, 
Incepind de săptâmina viitoare 
se va desfășura la Constanța 
turneul internațional ..Lito
ral ’69 ’, cu participarea echipe
lor SLOVAN BRATISLAVA 
(Cehoslovacia), WUPPERTALLE 
S.V. (R.F. a Germaniei) și a e- 
chipelor locale FARUL și POR
TUL. lată programul turneului : 
2 iulie : Portul — Slovan Bra
tislava ; 5 iulie : Farul — Slovan 
Bratislava ; 8 iulie : Slovan
Bratislava — Wuppertalle S.V. ; 
10 iulie : Portul — iVuppertaUe 
S.V. ; 12 iulie 
talie S.V.

în ziua de 12 
' >£. de asemenea. 
7 ’ /'tul amical „U

/* Bratislava.

Afiâm ci în locul lui SO
RIN AVRAM care r a Îm
plinit virsta ce J0 cc -■ .' 
este pasibil trausfețul lui 
JENEI — alături de cel al 
lui CONSTANTIN — la o e- 
chipâ din Turcia. Antreno
rul turc NAZIM KOK A duce

cu
cu F.R.F. in 

obținerii acordului 
aceste două transfe-

isnuim lnlma cit puricele la salturile fan- 
tasr.ce — la rădăcina barelor, la 
păianjen, !n picioarele advetsari- 
lor, o dată, de cinci, de zece, de 
douăzeci de ori — ale acelui băie- 
(andru subțiratic care uluise 
stadion întreg.

Nimeni nu auzise vreodată 
el. Suciu. Numele lui intrase
conștiința spectatorilor bucureștenl 
In clipa cind au cumpărat pro
gramul tipărit care se vindea pe 
stadion și în care scria că porta-

de 
acest program pentru a 

se dumiri 
cine e...
aceea cu 
bârzăune 
te mingi 
le șutate 
zon, Nae Georges
cu sau Balint..

Vasile Suciu. 
mele tînărulul 
18 ani a ajuns, din 

cunoscut. Era primul 
infrîngeril Rapjdulul 

a „Cu- 
Cupă pentru 
pregătiseră cu

preefis 
minunea 

alură de 
care sepa- 

intpos)bi- 
de un O-

Nu
de

între 2£ 
în RF. a 
lea tLrae

PE TERENURILE DE FOTBAL

acea 
autor 
fntr-o 
pei 1 
care ___ __
o săptămînă înainte vitrina club...

...Au trecut opt ani. Sâ mal 
spui că roata vieții nu te aduce 
pe acolo pe unde n-ai crede că 
vel mal ajunge vreodată ! Băiatul 
acela minunat de pe malul Arie- 
șului — azi un NUME în fotbalul

zi, 
al

> memorabila finală â 
României", 

feroviarii

românesc — stă încordat că uft 
tigru Jâ pîndă într-un moment 
cind totul mal poate depinde 
numai de el. Teoretic, și el are 
doar o șansă la o mie ca să-și 
salveze echipa. Penalty ! Execută 
Dumltrache ! Cel care aruncă cu 
zîmbetul pe buze portarii într-un 
colț șl „pune“ dezinvolt balonul 
în celălalt colt...

...Uluitor 1! 1 Ceea ce nimeni n-« 
crezut, s.-a înttmplat I

— Cum a fost, Vaslle î
— Fain, răspunde moțește tur- 

d ea nul din el.
— fl-s fost frică t
— NU 1
— Șl vrei să te cred ?
— N-am nici un Interes să tao 

pe grozavul. Duminică, înainte de 
Joc, pe la ora 12, nu știu ce ml-a 
venit să-1 Întreb pe Sătmăreanu 
unde bate de obicei Dumltrache 
11 m? In colțul drept — ml-a spus 
Lajos. In clipa In care Dumltrache 
a lovit mingea, am „plecat" la 
disperare In dreapta...

— Nu te-al glndlt. Ia nimic 1
— La nimic. M-am aruncat așa..; 

la un destin ! Am avut noroc.
— Ești modesf pentru că așa 

ești, sau faci pp modestul ca să 
te laude alții ?

— Cred că așa slnt. Faptele n-au 
nevoie de vorbe. Unde-s vorbe 
multe, acolo nu-s fapte.

— Deci, putem încheia și nol.J 
vorbele ?

— Sigur că da... Toată lumea a 
văzut meciul...

— Fiind absolut de acord cu 
teoria ta despre fapte șl vorbe, răs- 
punde-mi, totuși, te rog, la cîteva 
întrebări pe care, iubitorul de fot
bal din (ara noastră șl le poate 
pune relativ la personajul prin
cipal a două finale memorabile s 
1) Unde ai început să joci și cine 
le-a descoperit ? 2) Cea mai fe
ricită șl cea mai tristă amintire ?
3) starea civilă ? 4) Ce proiecte 
fotbalistice și nefotbalistice ai ?

— 1) Am debutat la 16 ani la 
echipa (de seniori) „Izolatorul" 
din Turda. Simion Raliu a fost 
primul meu antrenor, dar M. Sa- 
băslău a fost cel care a văzut 
In mine „portar cu stofă". 2) Cea 
mai fericită amintire : calificarea, 
la Sofia, pentru J.Q. de la Tokio. 
Cea mal tristă, peste puțină vre
me, intr-un meci la Craiova, unde 
am suferit o dublă fractură ră
rind în ultimul moment plecarea 
spre Japonia. Croitorii îmi făcu
seră deja costumul olimpic... 3) 
Sint căsătorit cu o studentă la 
limbi slave, care nu vrea să audă 
de fotbal. Emilia, așa o cheamă pe 
soția mea, mi-a spus că la finala 
cu Dinamo a deschis pentru pri
ma oară televizorul să mă vadă 
și mi-a zis că am apărat binișor...
4) Am un sac de proiecte : a) Ia 
anul, pentru variație, să nu mal 
luăm Cupa, ci campionatul ; b) 
sa ajungem măcar in semifinala 
„Cupei cupelor" ; c) să-i mai fac 
pe selecționeri să pronunțe din 
nou numele meu ; d) să intru la 
toamnă la facultate.

— Vasile dragă, am să-ți... trag 
și eu în colțul unde te aștepți c 
vorbele slnt frumoase, să vedem 
faptele I Eu îți urez din toată 
Inima succes.

Marius POPESCU

Corespondentă specială pentru SPORTUL

IN PRIMA SĂPTĂMÎNĂ
A WIMBLEDONULUI

CU
rn ■■■it doi obser-

CxifSCi intcrcon* 
:tre xm— p Egtu- 
ne Alteo : la 8 sau 

i Milano. Antoine 
anța), iac pentru 
(La 28 sau 29 oc- 

Ro-■ Ia Buenos Aires), 
“facia (Bolivia).

l'> ora aceasta tratative 
clubul Steaua 
vederea 
pentru 
ruri.

DIN DOUA, UNA • ••

BRUMEI DIN NOU 
ÎN CONCURS!

campionatelor de 
ale orașului Moscova, 

recordmanul mondial în proba 
de săritură in înălțime (2,28 m), 
Valeri Brumei, și-a făcut o pro- 
m.tataare reintrare. Brumei a 
trecu: din prima încercare 2.00 
m. In același concurs, V. Ku- 
c.r. sk. a parcurs 5 000 m plat în 
13:40,4.

• Pierino Prati a fost desem
nat „fotbalistul de aur" pe 1969 
in Italia. (El a totalizat 22 de 
voturi). Anastasi a obținut 21 
de voturi. Anul trecut, con
cursul a fost ciștigat de Mazzola.

• Legia Varșovia, campioana 
Poloniei, a evoluat la Chicago 
unde a învins formația mexi
cană Universidad cu 3—1 (1—1).

• In turneul de la Valencia, 
echipa locală a învins cu 4-2 
(2—1) pe Eintracht Frankfurt. în 
meciul următor, Valencia va 
juca cu Sao Paulo.

• F.I.F.A. a avizat C.I.O. că 
reducerea numărului de echipe 
participante la turneul final 
olimpic, de la 16 la 8, este con
trară statutului Comitetului 
Olimpic Internațional F.I.F.A. 
și Comitetul de organizare a J.O. 
din 1972 au căzut de acord ca la 
turneul olimpic să participe 16 
echipe.

★
Pe stadionul „Bislet" din Oslo, 

echipa Suediei a învins eu 
125-88 echipa Norvegiei. Cîte
va rezultate : 400 mg : Tor- 
sensson (S) 52.6: ciocan: Stroem 
(S) 63.14 m ; 5 000 m : Gaerde- 
rud (S) 14:20.4; triplu salt : Jen
sen (N) 16.06.

SELECȚIONATA DE BASCHET

(junioare) A EVOLUAT LA BUDAPESTA

x or ba 
in a- 

B.cntu 
mai

CEL MAI 
AL ANL-

I
I
i
i

(junioare) ale Ungariei și Ro
mâniei. Gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 51—48 
123—26).

ȚÂRI LA DINAMOVIADA
DE

BERLIN, 27 __________
Iutre 2 și 6 iulie va avea 
la Berlin competiția interna
țională de box Dinamoviada. 
La întreceri participă boxeri 
din U.R.S.S., RD. Germană, 
Ungaria, Polonia, Bulgaria. Ce
hoslovacia, România și R.P. 
Mongolă.

BOX
(Agcrpres).

loc

★
Selecționata de box a R.F.G. 

și-a Început turneul în S.U.A. 
La Milwaukee : R.F.G. - S.U.A. 
(echipa olimpică) 6—4 ; in re
vanșă, la Syraeusa, gazdele au 
ciștigat cu 12—6.

PANORAMIC SPORTIV EXTERN
Duminică. t pe stadionul 

„23 August", președintele Co
legiului central ai arbitrilor. 
Iancu Ceaureanu, i-a innunat 
Iui Aurel Bentu cupa desti
nată celui mai bun arbitru 
al anului. N-avem nimic de 
zis împotriva acestei alegeri 
Chiar dacă nu poate fi 
tfe... măsurători precise 
cest domeniu. Aurei 
este unul dintre cei
apreciați arbitri care activea
ză pe terenurile noastre de 
fotbal. Ca atare, dacă i s-a 
dat cupa — felicitările noas
tre.

Ne 
cunit a 
Biroul 
fotbal 
că Aurel Bentu e cel 
bun arbitru al anului ? In 
caz afirmativ, stirnește 
puțin nedumerire faptul că 
arbitrul nr. 1 NU FIGUREA
ZĂ pe lista arbitrilor români 
desemnați să conducă în a- 
cest an meciuri internaționa
le. S-ar putea spune că e 
vorba de o regretabilă scă 
pare din vedere, dacă n-am 
cunoaște amănuntul că Au
rel Bentu A FOST SCOS de 
pe această listă de onoare.

întrebăm,-totuși : nu 
s-a cornis o eroare ? 
Federației române de 
împărtășește părerea 

mai

cel

acțiuni
una

sc 
pe 

una

In mod firesc, se naște ■*- 
trebarea : cind a greșit Fede
rația de fotbal ? Cind l-a în
depărtat pe Aurel Bentu dia 
rindurile arbitrilor interna
ționali sau cind (după nu
mai două săptămini !) i-a 
acordat titlul de 
BUN ARBITRU 
LUI ?

Aceste două
contrazic flagrant 
alta și este evident că 
dintre ele este greșită. Care ’ 
Federația este singura în mă
sură să hotărască : 1) fie re
venind asupra deciziei de 
scoatere a lui Aurel Bentu 
de pe lista arbitrilor interna 
ționali ; 2) fie luindu-i cupa 
înapoi. Altă soluție nu exis
tă, dacă nu vrem să menți
nem această situație anorma
lă, ciudată în ultimă instan
ță. De altfel, anomalia des
pre care vorbim a fost se
sizată și de doctorul Mircea 
Grădinaru din Iași la recen
ta ședință a Comitetului Fe
derației române de fotbal.

Curaj, deci. E necesar pu
țin spirit autocritic. Să spe
răm că-1 vom consemna...

Jack BERARIU

EL FUGITIVO• ••

cunoștință că 
de fotbal Al.

Vâ aducem la 
jucătorul nostru 
Cojocaru a părăsit asociația fără 
să anunțe.

Din unele informații am aflat 
că fugitivul ar fi plecat la Fa
rul Constanța, împreună cu ju
cătorul Farului, Mareș, care 
este tot din Giurgiu.

Luind în considerare această 
abatere a jucătorului nostru, 
consiliul asociației Dunărea se 
adresează Federației române de

fotbal cu rugămintea de a curma 
aceste obiceiuri care nu pot 
aduce nici un aport fotbalului 
românesc.

Pînă la clarificarea cazului, 
consiliul asociației hotărăște 
suspendarea jucătorului Alexan
dru Cojocaru.

Cristian FLORESCU
Președintele asociației sportive 

„ Dunărea**

i
i
i
i
i
I
!
I
I
I
I
I
I
I
I

lată-ne in pragul unei sdp- 
tămini-subiect în care zeul 
fotbal are doar o prioritate 
simbolică, ba chiar uzurpă, 
plnă la un punct, clasicul ..de
sert'" al panoramicului nostru, 
in speță competițiile cp nuanță 
de amuzant: singurul meci de 
fotbal pe care-l amintim este... 
Danemarca — Bermude.

Astăzi, însă, un altfel de 
zeu, și așa mult adulat in pa
ginile noastre in ultima vre
me, deține ponderea principa
lă : ciclismul, mai exact Tu
rul Franței rezervat profesio
niștilor. „Marea Buclă", bă- 
trîna și totuși mereu tînăra 
întrecere, diabolic de dificilă, 
întotdeauna dramatică, dispu
tă superbă și plină de dede
subturi a meseri...așilor (!) pe 
dalei, reprezintă mult mai 
mult (moral, dar și... material) 
decît campionatul lumii la 
acest sport. Iar aceasta pentru 
că (nu o dată s-a întimplat !> 
la campionatele mondiale poa
te ciștiga titlul rutierilor, cu 
o roată avans față de un plu
ton format din celebrități, 
chiar un outsider: cununa e 
mai mult pentru... panoplie. 
In schimb, „Tour de France" 
consacră definitiv și, une
ori, îmbogățește! Oricum, 
anul acesta disputa are loc în 
„zodia Merckx", talentatul, 
controversatul, ■ imbatabilul, 
simpatizatul belgian zburător. 
Recentul scandal, izbucnit 
după suspendarea sa pentru 
dopaj în Turul Italiei, urmă
rile acestei sancțiuni, precum 
și hotărirea justiției de a sus
penda... suspendarea nu au 
făcut decit să mărească inte

< fn
resul pentru intrecerea care 
începe azi la Roubaix.

In ce privește competiția, 
ea va însuma anul acesta 
4 110 km, impărțiți in 22 de 
etape ji se va încheia la 20 
iulie. Virfurile Galibier și 
Telegraphe din Alpi, Tourma- 
let și Aubisque din Pirinei 
vor constitui dificultăți de 
prim rang, tocmai pe măsura 
renumelui de care se bucură 
celebritățile prezente la start 
— marele favorit Merckx, 
francezii Poulidor și Pingeon, 
olandezul Janssen, italienii 
Gimondi și Dancelli, vest-ger- 
manul Altig și befgianul Reg- 
broeck etc. In sfirșit, de no
tat că formula 1969 cuprinde 
echipe de firme comerciale, 
dar, așa cum a declarat unul 
dintre directorii cursei, bine
cunoscutul ziarist Felix Levi
tan, e posibil ca anul viitor să 
se revină la participarea pe 
echipe naționale. Așadar, să 
așteptăm rezultatele !

Un alt sport aflat in plină 
efervescență competițională 
este canotajul, pe a cărui a- 
gendă figurează, zilele aces
tea, nu mai puțin de 4 mari 
regate internaționale : Amster
dam, Henley, Vichy, Bruxel
les. Păcat că nu participă și 
echipaje românești...

In privința atletismului, no
ianul de concursuri importan
te ne împiedică să vă enume
răm tot ceea ce ar merita. In 
schimb, vă promitem că ru
brica de rezultate atletice va 
cuprinde tot ceea ce ne inte 
resează cu cîteva luni înain
tea campionatelor europene de 
la Atena, desigur fără ca per-

formanțele neeuropenilor să 
absenteze.

Iar în încheiere, vă enume
răm "sporturile care, tradițio
nal, își continuă peregrinările 
pe diverse meridiane și para
lele, în cursa la capătul căre
ia se decern titluri de presti
giu și in care fiece etapă con 
stituie o solicitare la maxi
mum a calităților și cunoștin
țelor : automobilism — cele 12 
ore de la, 
C.H.I.O. de 
ciclism —
Olandei, la
a campionatului mondial de 
viteză).

Reims; călărie — 
la Aachen ; moto- 
Marele Premiu al 
Assen (etapa a 6-a

G. RUSSU-ȘIRIANU

Ieri, llie Năstase a fost eliminat de americanul Graebner
Ca niciodată pînă acum. 

WimbJedonul acestui an a în
ceput cu noutăți, surprize și 
recorduri.

Un prim amănunt inedit, 
dar care n-a avut darul să bu
cure pe nimeni, a fost cobori- 
rea drapelelor in berna in ziua 
deschiderii festive. Era un ul
tim omagiu adus marii cam
pioane a anilor 1952—54, 
Maureen Connolly, neuitata 
„micuță Mo“. Ea a trecut pra
gul morții acum cîteva zile, 
după o grea luptă cu can
cerul.

Neobișnuit a fost și faptul 
că — pentru prima oară în 
istoria turneului — nici o par
tidă nu s-a putut desfășura în 
prima zi, din cauza averselor 
de ploaie. Tradiționala lovi
tură de începere dată de cîști- 
gătorul de anul trecut, Rod 
Laver, a avut loc cu o zi mai 
tîrziu, pe terenul central. Din 
scaunul cu nr. 21 — G, rezer
vat ziarului „Sportul", l-am 
putut vedea pe supercampio- 
nul australian decimîndu-l li
teralmente pe veteranul Ni
cola Pietrangeli (6—1, 6-2,
6—2). După cele 49 minute de 
joc, italianul avea să declare : 
„Ce poți face împotriva trăz- 
netului în cîmp deschis ?...“

In schimb, l-am văzut pe 
Laver mult mai puțin sigur 
pe el în meciul cu indianul 
Premjit I.all. Acesta l-a con
dus cu 2—0 la seturi și 2—0 
în setul trei, pînă s-a produs 
revirimentul „marelui roșcat", 
învingător cu 3—6, 4—6, 6—3, 
6—0, 6—0. Rod Laver acuză 
dureri în cotul sting și trebuie 
să apeleze la injecții calman
te. „Voi face totul ca să cîștig 
— a declarat Rod Laver zia
riștilor. Vreau să repet suita 
completă de victorii din 
1962..." Australianul se referă 
la faimosul „mare șlem". vic
toriile sale din toate cele pa
tru mari turnee: Roland Gar
ros, Wimbledon, Forest Hills 
și Australia. Se pare că deci
siv, pentru realizarea acestei 
performanțe, va fi meciul din 
sferturi de finală pe care La
ver trebuie să-l susțină 
în compania sud-africanului 
Drysdale, considerat aci ca 
adversarul său cel mai redu
tabil.

Am avut prilejul să notăm 
„recordul" realizat în partida 
Gonzales — Pașarell, cea mv 
lungă din istoria Wimbledon 
ului (5 ore, 20 minute). S-a 
calculat că ea conține și un 
al doilea record, acela de a 
fi totalizat 112 ghemuri, Urni-

tă neatinsă pînă acum. Setul 
de 24—22 ciștigat de Gonzales 
avea un precursor in partida 
Pietrangeli —, Pitici, din anul 
1962. După meci, „bătrinuF 
Pancho Gonzales (41 ani) ne 
spunea: „în tenis trebuie să 
ai răbdare, nu vîrstă .contea
ză. Ce păcat că „Charlitto" 
Pașarell nu are suficientă răb
dare..."

Acum, ceva despre meciurile 
din turul trei. In primul rind, 
llie Năstase. El face parte de
ja dintre vedetele turneului, 
după victoria sa asupra 1 asu
lui profesionist francez Pier
re Barthes. Următorul adver
sar s-a dovedit însă mai dificil 
pentru campionul nostru. 
Clark Graebner, din echipa 
americană, deținătoare a „Cu
pei Davis", jucător cu servicii 
puternice și lovituri foarte 
rapide, a profitat din plin de 
avantajele pe care i le oferă 
terenul cu gazon. Ca rezultat, 
llie Năstase este eliminat în 
trei seturi (5-7, 6-8, 4-6), aspec
tul jocului fiind insă foarte 
echilibrat de la prima la ul- 

■ lima minge. De notat că Năs
tase a avut cîteva situații fa
vorabile, pe care le-a ratat : 
la 5-5 în primul set și 0-40 pe 
serviciul lui Graebner ; apoi 
la 4-2 și 5-3 în setul doi, avînd 
și serviciul la 5-4. Dar de 
fiecare dată „bofnbele" por
nite din racheta americanului 
au restabilit avantajul in fa
voarea învingătorului.

Acum urmează optimile de 
finală. Graebner intîlnește pe 
spaniolul Gimeno, învingător 
cu 2-6, 6-8, 6-3. 6-4, 6-4 asupra 
australianului Dent. Iată cele
lalte rezultate din 16-imi, in 
ordinea tabloului: Laver — 
Leschly 6-3, 6-3, 6-3; Smith 
— Bowrey 3-6, 9-7, 6-3, 6-4; 
Drysdale — Cox 6-2, 11-9,
6-4 ; Emerson — Kaloghero- 
poulos 7-5, 6-3, 6-2; Lutz — 
Rosewall 8-6, 7-9, 6-3, 6-2;
Alexander — Adison 6-3, 
10-8. 13-11; Ashe — Stilwell 
6-2, 1-6, 6-2, 13-15, 12-10 ; Gon
zales — Edlefsen 6-4, 6-3,
6-2; Stolle — Holecek 6-2.
6- 4, 6-2 ; Newcombe — Ander
son 6-2, 6-3, 6-1; Wilson (ulti
mul englez rămas in cursă) — 
Carmichael 6-1, 6-4, 15-13;
Ralston — Bucholz 6-4,
7- 5; Roche — Plotz 
9-7, 6-4.

Și încă 
cord":

un proaspăt 
vineri, 

Wimble donului 
31 835 spectatori, 
precedent pentru
nu s-au jucat finale...

6-2,
6-2.

„re- 
poarta 
intrat

pe
au
Cifră fără 

o zi în care

MARIAN SLAVIC CONFIRMĂ
SYRACUSA, 27 (prin tele

fon). — Au început întrece
rile marelui concurs tradițio
nal dotat cu „Trofeul celor 
7 coline", la care participă 
înotători din 15 țări europe
ne. în prima zi, cea mai bună 
comportare dintre sportivii 
români a avut-o Marian Sla
vic. El s-a clasat pe locul doi 
în cursa de 100 m liber — 
după englezul Anthony Jar
vis (55,0) — fiind cronome
trat în 55,8 (25,5 la 50 m), iar 
în proba de 400 m liber a 
ocupat locul VI. De subliniat, 
însă, că elevul profesorului 
Dimeca a luat startul în se
ria a Il-a, pe care a cîștiga- 
t-o detașat (cu 4:28,2, Ia noua

)

zecimi de recordul țării) cu 
un avans de peste 15 metri.

Rezultate tehnice : 100 m 
liber : A. Jarvis (Anglia) 55,0, 
Slavic 55,8, Nardini (Italia) 
56,5... 8. VI. Moraru 57,7 ; 
200 m bras: Henninger 
(RDG) 
2:39,4 ; 
chards 
delfin :
Lang-Lenton (Spania) 60,3. 
10. A. ~ 
mixt: 
4:57,2, 
4:57,3...
400 m 
4:20,1,
Holst (Suedia) 4:22,0... 
vie 4:28,2... 9. Moraru

8.
m

2:32,4, Gunter (RFG) 
100 m spate: Ri ■ 

(Anglia) 1:03,2; 100 m 
Poser (RDG) 59.4,

Londra, 27 iunie

Herb AUDREY

Atleți francezi
în formă

Covaci 63,8 ; 
Pechmann 
Terrell

7. D. Naghi 
liber : Sperling 
Muller (RDG)

400 na 
(RDG) 

(Anglia) 
5:13,0 ; 
(RDG) 
4'21,9,

6. Sla- 
4:29,b.

PARIS (Agerpres). — Cu pri
lejul unui concurs atletic care 
a avut loo la Charlety, sportiva 
Jeanne Schobel a realizat cea 
mai bună performanță franceză 
în proba de 100 m garduri, cu 
timpul de 13,9 s. Francezul 
Pani, care a realizat la săritu
ra în lungime 8,16 m, a declarat 
ziariștilor că va obțipe în acest 
sezon in jurul lui 8,30 m.
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cu două etape înainte de final
l

.•'Wanzlik imbracă astăzi
1V , . . -.

i.

cel de al 8-lea 
ț galben

• S-a resemnat Vasile
' Tudor ?

tricou I

‘•^Frații Suciu se pregătesc
* ■ » a

. să aducă Brașovului 
\\o nouă victorie de etapă

Singurul efect al etapei 
X-a', Deva—Sibiu, a fost acela 
că a ,eliminat disputa sprintu-ț' 
Iui final dintre Wanzlik 
Tudor. Tot urmărindu-se 
pe altulX tot marcîndu-se 
strășnicie^' au scăpat de 
supraveghere grupul de 
sideri. Firâște, acestora 
produs o deosebită bucurie eli
berarea de'.sub tutela lideri
lor. s-au băl ut voinicește și 
Hezard și-a .trecut în palma
res Cea de as.treia victorie în 
această buclă. După Galați și 
Vatra Dornei, la Sibiu, fran
cezul — care se,anunța liderul 
grimperilor, dar care a renun-

Ș‘ 
unul 

cu 
sub 

out- 
le-a

tat cu o neobișnuită ușurință 4 
la acest titlu — a simțit din B1-- - --nou dulcea satisfacție a 
siunii pe (prima treaptă 
diurnului.

t Pentru cei ',doi titani, 
statu-quo are valențe diferite..: 
Pe Jurgen Watnzlik îl bucură’ 
că s-a mai scucs o zi din ca
lendarul competiției și supre
mația sa rămîne la fel de evi
dentă. Pe Vasile Tudor îl a- 
mărăște : nici asităzi n-a pu~; 
tut face măcar •un pas sprel 
tricoul galben ; și au mai ră-l 
mas pînă la finalul Turului doar 
două zile, doar două speranțe 
Dar sînt intr-adevăr speranțe? 
.Gabriel Moiceamu, decanul de 
vîrstă al plutonului, ne spunea 
Ia sosire : „Echipa lui Wan- 
zlik își consumă toată energia 
pe traseu. Coechipierii lideru
lui nu părăsesc nici o clipă 
fruntea plutonului,, nu duc tre-

ascen-
a po-

acest 5

sv® nă, dar răspund la fiecare atac. 
Șn Wanzlik însuși sc apără cu o 
Js dîrzenie de care 

■ 4 l-a crezut capabil.
> la urcuș, face fața excelent 

ritmului rapid, se bate cu vi- 
W goare la sprint. Poate cel mai 
ț important luoru este acela că 
'ț el domină finalurile, că nu 
ipoaie fi nicicum surprins. 
tDupă părerea mea el nu mal 
poate fi învins. Trebuie să re- 

. cunoaștem deschis, sportiv, că 
< iste foarte bun, că merită să 
c îștige această grea 
ți te". Așadar...

țDeva era acoperită 
peflă de nori la ora 
Pl utonul a plecat la drum chiar 
în ț clipa cind crainica Radio
difuziunii anunța : „La cel de 
al cincilea semnal va fi ora 
14“. Am crezut, o clipă nu
mai, !că vom asista la un iureș, 
chiar! din start. Cel care ne-a 
produs această 
Puterity. Pornit 
listul a Juat un 
m. Curînd insă a început să 
se uite insistent spre pluton, 
semn că' puterile l-au părăsit, 
că regretă această acțiune 
prematură. Apoi s-a așternut 
liniștea. înaintea startului au
zisem discutindu-se despre 
coaliții și tactici de depășire a 
liderului. Deocamdată nu se 
observă insă nimic. Doar fap
tul că norvegienii s-au aliniat 
și ei la escorta liderului, poa
te în speranța că la rîndul lor 
vor fi ajutați să-l aducă pe 
Andresen pe locul al treilea.

nimeni nn 
Este bun 

face față excelent

competi-

de o cu- 
startului.

iluzie a fost 
puternic, ste- 
avans de 100

Un d'Artagnan
pe bicicletă

Dacă n-aș ști că Nevers se află în centrul Franței 
și că Hezard este, după propria-i mărturie, origi
nar din Nevers, aș fi putut să jur că am de-a face 

cu unul din descendența lui Charles de Betz, ’sieur 
d’Artagnan, prototipul gasconului, mîndru, surîzător și 
neînfricat. Teribila etapă Arad—Hunedoara i-a solicitat 
la maximum pe componența formației lui Oubron — și 
dacă Yves Înaripatul n-a spart decit o singură dată, 
el a trebuit să muncească pînă la epuizare, în repetate 
rinduri, pentru a readuce în plutonul care gonea cu 
viteza unui tren de persoane pe coechipierii săi grav 
încercați. Mă așteptam, deci, să-l văd relaxindu-se ac- 
ceptînd măcar astăzi un locșor tihnit în măruntaiele 
șarpelui multicolor, pentru a pregăti eventuala lovitură 
de mîine, pe urcușurile dinspre Brașov. Faptele mi-au 
dovedit că, deși avizat, continui să subestimez acea ca
racteristică a reprezentanților „cocoșului galic", pe care 
o numim, cu o metaforă succintă — panaș.

Făcea să-i vedeți — parole d'honneur pe Yves et Comp, 
năpustindu-se de șaptezeci și șapte de ori la atac, de-a 
lungul șoselei dintre Deva și Sibiu, în ciuda vîntului 
potrivnic, în ciuda paradelor-riposte servite cu larghețe 
de către Wanzlik, Tudor, Sofronie, Andresen, 
și alți matadori, în ciuda senzației acute de 
imposibilul. Ca o armonică în mîinile unui 
furios, plutonul s-a întins și s-a regrupqX de 
rate ori, sub impulsul acestor mușchetari 
iluzii, pentru Care insuccesele de moment par să con
stituie cel mai puternic doping moral.

Atit de evidentă, de absolută — aș zice — a fost 
contribuția francezilor în frunte cu Hezard la dinami
zarea antepenultimei etape, incit destinul însuși, deși bă- 
trîn ca lumea și orb din naștere ca Homer — s-a înduioșat 
în ultimă instanță și a îngăduit gasconului din Centre- 
Vest să triumfe pe zgura umedă a stadionului sibian. 
Tricoul galben era totuși la cîteva lungimi, și puțin 
a lipsit ca aghiotantul său de nădejde, Patzig, să zmulgă 
laurii celei de a treia victorii de etapă lui Yves cel 
temerar...

La Orăștie, după 27 km de 
la plecare, Ștefan Suciu își ia 
inima-n dinți. începe să simtă 
adierea plaiurilor natale și face, 
probabil, o repetiție în vederea 
vreunei acțiuni la poalele Tim- 
pei. Ca și pină acum, apele 
se învolbură in pluton: un ci
clist din echipa R.D. Germane 
sau un norvegian duce trenă 
furioasă și acțiunea este ani
hilată. Din nou coloana defi
lează pe șoseaua ce urcă și 
coboară alene. Avem impresia 
că nimeni nu e dispus să mai 
facă risipă de energie. Poate 
că și rezervele s-au împuținat, 
poate că marcajul este atit de 
strins incit orice mică tenta
tivă declanșează un angrenaj 
întreg. Este, de asemenea, ve
rosimilă și ipoteza așteptării 
punctelor nevralgice ale etapei
— urcușurile.

Sprintul de la Sebeș 
te plutonul compact și 
torii pot asista la o 
intermediară. în toată 
doarea ei. Olandezul Kroonen 
își asigură cu destulă dificul
tate întiietatea, la mai puțin 
de o roată înaintea concuren- 
ților săi Patzig și Alary. Din 
nou creioanele se odihnesc pe 
carnete. Este ora 16 și în două 
ceasuri de rulaj s-au parcurs 
78 de km. în sfîrșit. încep ur
cușurile. Mai întii 
poi cu pante mai 
unul din aceste 
70) se detașează 
Huster, Viard și 
tierii români răspund prompt 
și readuc întregul pluton pe 
urme. Cățărarea de la Apol- 
dui de Sus (km 93) revine lui 
Hezard, talonat de Huster, 
Prinsen și Viard. In privința 
cățărărilor, socotim că s-a 
produs astăzi o exagerare. 
Atit la Apold cît și la Cris
tian. alergătorii au sprintat de 
cite două ori: o dată pentru 
marcajul făcut de arbitrii 
cursei, altădată pentru cel efec
tuat de localnici ! Poate s-a 
intenționat răscumpărarea gre
șelilor din etapa precedentă, 
cind marcajul a lipsit chiar și 
acolo unde era nevoie. Ten
tativa — din păcate — nu a 
reușit. <

Cățărarea neoficială de 
Apold dă prilejul lui 
să evadeze în compania 
Andresen. Se declanșează 
grupul masiv o furibundă ur
mărire. Atit cît putem vedea, 
distingem tricourile cicliștilor 
din echipa B a țării noastre. 
Desigur, era datoria lor să ri
posteze. Ne întrebăm însă de 
ce nu încearcă tricolorii și ac
țiuni ofensive, evadări repe
tate care să-i surprindă pe li
der, să-i macine forțele și să-i 
creeze — poate — posibilitatea 
de a fi devansat ? Andresen — 
norvegianul care luptă deschis 
pentru a avansa în clasament
— și colegul său de acțiune 
Viard sînt ajunși înainte ca 
plutonul să atace urcușul Cris
tianului (km 102). Fără a a- 
vea strălucirea de pe Meste- 
căniș, Hezard își adjudecă 
sprintul de cățărare. întrecîn- 
du-i pe Huster și Ștefan Su
ciu. Apoi urmează 
obișnuită a sosirilor. Sprintu
rile, nenumărate, seci, nu înlă
tură însă nici un pion. Talonîn- 
du-se, neslăbindu-se nici o 
clipă din ochi, Wanzlik și Tu
dor le permit lui Hezard, Pat
zig, Prinsen și Ștefan Suciu 
să prindă linia dreaptă a sta-

găseș- 
specta- 
dispută
splen-

domoale, a- 
abrupte. Pe 

dealuri (km 
Andresen, 

Menard. Ru-

la 
Viard 

lui
in

Moiceanu 
luptă cu 
muzicant 
nenumă- 

ai sfintei

dionului înaintea lor. Apoi, 
cind văd că bonificațiile 
au fost acordate altora, nu 
se mai baf cu ardoarea zile
lor trecute. Hezard își încor
dează forțele și într-un final 
demn de aplauze — desfășu
rat pe stadionul unde după 
cîteva clipe aveau să-și dis
pute meciul din cadrul „Cupei 
Balcanice" pentru tineret e- 
chipele Greciei 
cîștigă primul 
drept răsplată 
Robert Oubron, 
me că unul dintre băieții săi, 
poate cel mai drag, a trium
fat din nou.

Turul României intră în ul
tima turnantă. Situația este 
aceea despre care vă vorbeam 
la începutul cronicii Se vor 
face — nutrim această spe
ranță — încercări energice de 
schimbare a actualei configu
rații a clasamentului. Au cam 
dispărut însă punctele strate
gice și din această cauză totul 
devine mai greu de realizat. 
Fiecare dorește o îmbunătățire 
a șituației, dar nimeni nu vrea 
să-și pericliteze locul actual. 
Nu este exclus să asistăm, 
deci, la un nou eșec al alergă
torilor noștri în 
Nu este o înfrîngere 
norantă. Dar 
poate produce

și Bulgariei — 
loc. Primește 
îmbrățișarea lui 
fericit la cul-

fief-ul lor. 
dezo- 

care înfrîngere 
bucurie ? Avangarda plutonului intr-un moment de respiro

C L A S AM E
32.

(Urmare din pag. 1)

34.Benjamins, 33. Rățoi, 
Cosma, 35. Hrisoveri, 36. V. Sele- 
jan, 37. Ciocan, 38. Ajoghin. 39. 
Kroonen, 40. Kvernerud, 41. De 
Blaere. 42. Gera, 43. I. Selejan, 
44. Mollet, 45. Rindașu, 46. Ar- 
deleanu, 47. ~
țeanu, 49. 
în < ' '

Rusu, 48. Nem- 
Richner — toți 

același timp cu învingă
torul, 50. Ene 3h.08:23.

CLASAMENTUL GENERAL 
INDIVIDUAL DUPĂ 10 ETA
PE : 1. WANZLIK (RDG)
29b.28:32, 2. Tudor (România 
B) la 2:08, 3. Sofronie (Româ
nia B) la 2:08, 4. Andresen
(Norvegia) la 2:25, 5. Ardelea- 
nu (Steaua) la 3:09, 6. Grigo- 
re (România B) la 3:10. 7.
Viard (Franța) la 3:28, 8. Me
nard (Franța) la 3:35, 9. Ben
jamins (Olanda) la 3:48, 10 
Vermeeren (Belgia) la 4:16. 11. 
De Blaere (Belgia)

12. -Huster (RDG) la 4:59. 13. 
Șt. Suciu (Dezrobirea)
14. Cernea (Steaua) la 
Moiceanu (România A)
16. Prinsen (Olanda)
17.
18.
19. Ciocan (România A) la
20. Patzig (RDG) la 
Kvernerud (Norvegia)

Hezard (Franța) 
Burlacu (Steaua)

la 5:04, 
5:37. 15. 
la

la 
la 
la

5:48, 
6:21.
7:44, 
8:12.
8:52.

Kroonen (Olanda) la
Rindașu

Ajoghin

43.
44.
45.

47. 46. Donk

9:06 21. 
la 10:40.

22. Alary (Franța) la 11:32. 23. 
1151. “

12 .-00. 
la 12:49.

2L
55.

Vercauter (Belgia) la 
Mollet (Franța) la 
Rcalfsen (Norvegia)
26. Egyed (Dezrobirea) ’.a 1650.
27. N. Ciumeti (România B) ;a
17:06, 28. Gera (Steaua) la 
17:52 29. V. Selejan (Româ
nia B) la 20:14. 30. Windiscă 
(RDG) la 24:55. 31. Cosma (Ro
mânia A) la 2558. 32. Var. Kțr- 
chove (Belgia) la 25:59. 33. Pv- 
terity (Steaua) la 28:43. 3L T 
(RDG) la 29:28. 35. A. ! 
(Dezrobirea) la 2953. 38. 
(România A) la 3255. 3 
Selejan (Dezrobirea) '.a
38. Rățoi (Metalul) la !
39. Tănase (CS BrLLai la
40. Nemțeanu (CS Brăii 
48 03. 41. BOrti 'Eve^a) 
5251, '42. Yli (Norvegia)

52:32. 
57:09. 
57:31. 
lh.05:< 
lh.l0:39. 47. Ene 
la lh.U:25. 48. Hickner (Elve
ția) la lh.1356. 49. Suditu (Dez
robirea) la lh.l6XF7, 50 Hr: se
veri (CS Brăila) la lhA2T0

CLASAMENTUL GENERAL 
PE ECHIPE : 1 ROMANȚA 
88h.338î_ 2. RD Germană 
1:28 A Franu U 
Steaua La 524. 5. 
la 554. 6. Belgia 
Norvegia la 17 55.

(Metalul) la 
(Metalul) ia 
(Olanda) la 
(CS Brăila)

3:44.
România
La 1259,

Der-i 
Sjcvj 
Rsi<n

B 
la 
4. 
A 
7.

8. Dezrobi
rea Brașov la 3054. 9. Olanda 
la 58 59. Ml Metalul Plopeni la 
1L56;». IL C.S. Brăila la 
=180 18.

CLASAMENTUL 
TRICOUL 
finale) - 
TUL*: L 
SacsCp. 
S8R M p.
Paung 33

PENTRU 
(sprinturi

1SPOR- 
p. 2. St 
4. Andre- 
33 p, 6.

VIOLET 
TROFEUL 
Wxarhk 63 
3 Tuttor 41.

5. Hezard 
pu

CLASAMENTUL CĂȚĂRĂ
TORILOR : 1. Hezard <3 p, 2. 
Den 33 p. 1 Viard 23 p. 4. 
St. Sada 15 p, 5. Andresen 
10 P-

Istorie și geografie pe traseu
s-a. dore

(<
viitoarea

la 
la

acestei comune, 
prin mulțimea 

ale gospodarilor, 
turnurile cetății

din lunca 
sp-e te-asa

35 98

!

Iî

Un însoțitor nelipsit, 
microbuzul Loto - Pro
nosport, la întrecere cu 
cicliștii

ntrtr.d, 
i'td'n 
m importante d’-fe- 

tL Un nou atac 
us de astă dată 
plăpindul Viard, 
ca partener pe 

norvegian Andre- 
ce vă-ea multora singu- 

contracandidat posibil 
de lider.

Dar apele tulburate o clipă 
se limpezesc in comuna Cris
tian. permițindu-ne să reluăm 
lecția dp geografie-istorică. 
In centrul 
remarcabilă 
caselor noi 
se văd încă 
țărănești ridicate pe la mijlo
cul secolului XV în jurul
bisericii de aceeași vechime.

Nu mai e mult și intrăm pe 
străzile întortocheate ale 
Sibiului, făcind slalom cu în
treaga caravană prin mulțimea 
ieșită în întîmpinarea 
tilor. Bătălia nu e încă 
Ea se va da abia din 
stadionului Metalul 
pista 
Hezard 
de victorie, 
unui public 
spectacol, dar și de nerăbdarea 
de a vedea, ulterior, la lucru, 
pe tinerii fotbaliști ai Balca
nilor. lată cum aici, in această 
arenă provincială, fuziunea 
sportivă internațională s-a 
putut realiza cu succes. Și 
aceasta este o lecție de istorie.

De pe podiumul victoriei 
sale, marcată cu sunetele de 
trompetă ale fanfarei, Yves 
Hezard a coborît căutînd din 
ochi pe colegul său Viard ; îi 
dalora o îmbrățișare pentru 
munca dură depusă pe ultima 
parte a etapei, pentru biruința 
finală pe care i-a ușurat-o. 
Dar ceilalți cicliști plecaseră 
între timp la noul hotel 
Bulevard. Acolada a fost dată 
la ușa liftului.

cicliș- 
decisă. 
poarta 
și pe 

de zgură stingaciul 
ridică mina în semn 

în aclamațiile 
însuflețit și de

IN ORAȘUL CHIMIEI, AL FLORILOR
Șl AL... BICICLETELOR

Expediția pe două roți se a- 
propie de țintă, după ce a stră
bătut, sub arșiță neîndurătoare 
sau ploi răcoroase, cîmpii, dea
luri și munți, de-a lungul a sute 
de kilometri. încă două zile de 
încordare, de agonică întrecere a 
așilor pedalei cu timpul, cu vi
tregiile traseului și capriciile me
teorologiei — în goana după acel 
simbol miraculos, răscolitor, dă
tător de noi puteri, care este tri
coul galben — șl marele Tur 
’69 se va odihni în anale.

In penultima încleștare a aven
turii sale, caravana străbate as
tăzi panglica cenușie ce leagă 
Sibiul de Brașov, panglică de 
care stă prinsă una din perlele 
chimiei românești — Făgărașul — 
orașul florilor, așezat la poalele 
transilvane ale masivului care i-a 
împrumutat numele.

Astăzi, rutierii vor traversa în 
cîteva minute o istorie de aproa
pe 7 secole. Vor trece în zbor 
pe lingă importanta cetate (de
venită acum monument istoric) 
prin care s-au perindat toți prin
cipii Ardealului de după 1310, ce
tate care a adăpqstit pe cel din- 
tîi făuritor al unității naționale, 
Mihai Viteazu, fortăreață de-a-

tîtea ori asediată, dar în a cărei 
„biografie” cuvîntul înfrîngere 
nu a fost cunoscut niciodată, 
vor străbate adăugirile mărețe 
ale istoriei recente — atît de 
bogată — a orașului Făgăraș.

Urbea de pe Olt a devenit în 
ultimul sfert de veac — dintr-o 
insignifiantă așezare — un im
portant centru industrial, din 
care chimia revarsă fără înce
tare belșugul spre orașele țării, 
iar harnicii artizani își cîștigă 
o măgulitoare prețuire a inge
niozității lor dincolo de limitele 
orașului. Cu prilejul Turulu-, 
pentru a-și dovedi încă o dată 
măiestria, ei au confecționat 
frumoase daruri pentru cel mai 
rapizi la sprintul ce se va dis
puta aici.

Sportul este un vechi șl sta
tornic prieten al făgărășenilor. 
Deși rez.ultatele de răsunet ob
ținute de sportivii de aici sînt 
puține șl au în frunte cele două 
titluri naționale obținute de 
handbaliști, Făgărașul promite 
să intre în curînd pe orbita 
marii performanțe. Ultimele e- 
venimente prefigurează o fru
moasă ascensiune. Echipa de 
fotbal „Chimia", cîștigătoare a

uneia din seriile diviziei C, aspi
ră la un loc în rîndul eșalonu
lui național secund, iar handba
lul are, și la băieți și la fete, 
reprezentanți în divizia I. Alte 
echipe de volei și fotbal sînt 
angrenate în campionatele ju
dețene și orășenești.

Viitorul destul de apropiat pare 
să anunțe alte succese în acest 
domeniu : un nou complex spor
tiv, în curs de amenajare, cu- 
prinzînd terenuri de tenis, vo
lei, handbal, bazin olimpic și 
popicărie va fi, fără doar și 
poate, leagănul campionilor de 
mîine al Făgărașului. Apariția 
lui va însemna în curînd afir
marea mult mai convingătoare a 
sportului făgărășan pe plan na
țional, înmulțirea secțiilor de 
performanță. Poate că efemera 
prezență a Turului în Făgăraș 
va stimula și intențiile reînfiin
țării secției de ciclism din ora
șul „bicicletelor", pentru ca în 
anii următori locuitorii să iasă 
în întîmpinarea caravanei spre 
a aplauda și pe un făgărășan 
angajat în marea dispută a pe
dalelor...

Aurelian BREBEANU

• Turul României are o 
avangardă și o ariergardă; Ca
ravana este devansată de aler
gătorul elvețian Meinrad Voe- 
gele, care — plecînd cu 2—3 
ore înaintea plutonului — reu
șește să sosească înaintea tu
turor în orașul de popas. După 
cum se știe, el a abandonat, 
fiind bolnav. Paralel cu tra
tamentul medical, Voegele își 
continuă însă și pregătirea. 
Doar sezonul ciclist se află 
abia la început. Despre arier
garda Turului am mai vorbit. 
Ea este asigurată de brașovea
nul Gheorghe Toader, cel care 
vrea să-i demonstreze antreno
rului Martie Ștefănescu cali
tățile sale de rutier, par- 
curgînd etapă de etapă, în ur
ma caravanei.
• Delegații A. S. Loto-Pro- 

nosport sînt în dificultate 
După cum se știe, Loto-Prono- 
sport coorganizator al Turului 
asigură, printre altele, și tri
courile galbene. Socotind că 
liderul se va schimba în fie
care zi sau măcar la două zile, 
întreprinderea în cauză a co
mandat tricouri galbene de 
diferite dimensiuni. Cum însă 
Jiirgen Wanzlik — ciclist cu

alură atletică — a cucerit pînă 
acum de 7 ori (!) dreptul de 
a purta semnul distinctiv al 
liderului, tricourile de dimen
siuni mari s-au terminat cam 
de mult. Au venit la rînd cele 
potrivite pentru Vasile Tudor 
și Constantin Grigore. Va re
nunța oare Wanzlik la șefia 
cursei pentru că nu-i mai vin 
bine tricourile ?

9 Marea competiție dispu
ne și de un alfabet al său. Pe 
automobilele însoțitoare sînt 
înscrise diferite litere care au 
semnificația unor noțiuni. 
Așa, de pildă, primele mașini 
pe care spectatorul le zărește 
în caravană sînt notate cu li
tera J. Este vorba de vehicu
lele juriului. Altele au litera 
P (presă). In fine, numeroase 
mașini au înscrise pe parbriz 
litera M (sînt cele mecanice), 
iar o serie de „Volgi" sînt no
tate cu litera O (organizatori).

Q Ciclistul francez Yves 
Hezard, primul lider al com
petiției, este stîngaci. Scrie cu 
mina stingă, a jucat fotbal pe 
postul de extremă stîngă, țin
tește (la tir) cu ochiul sting. 
Numai la ciclism nu s-ar pu
tea spune că este stîngaci.
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ASTĂZI Șl MlINE 
m turul româniei 

ULTIMELE DOUÂ JIUNDE*
SlMBATĂ, ETAPA a Xl-a, 

SIBIU - BRAȘOV, 140 km. 
Start festiv : centrul ora
șului Sibiu — ora 13,00. Start 
tehnic : borna km 312 — ora 
13,30 ; Puncte de cățărare : 
Hula Bradului, Perșani și 
Vlădeni. Punct de sprint: 
Făgăraș. Caravana va trece 
prin Hula Bradului (km 15)
— ora 13,52 ; Avrig (km 23) — 
ora 14,10 ; Făgăraș (km 73)
— ora 15,20 ; Perșani (km 
104) — ora 16,05 ; Vlădeni 
(km 118) — ora 16,28. Sosirea 
la Brașov — pe str. Lungă, 
(în apropierea Casei Arma
tei) în jurul orei 17,00.

DUMINICA, ETAPA a 
XII-a, BRAȘOV - BUCU
REȘTI, 172 km. Start festiv : 
centrul orașului — ora 10,50. 
Start tehnic : centrul orașu
lui Brașov (borna km 172)
— ora 11,00. Puncte de căță
rare : Predeal și Cîmpinița. 
Puncte de sprint: Sinaia, 
Cîmpina și Ploiești. Bufet: 
Bănești. Caravana va trece 
prin Predeal (km 24) — ora 
11,40 ; Sinaia (km 42) - ora 
12,05 ; Cîmpinița (km 74) — 
ora 12,55 ; Cîmpîna (km 78)
— ora 13,02 ; Bănești (km 82)
— ora 13,10 ; Ploiești (km 
112) — ora 13,40. Sosirea In 
București — pe Velodromul 
Dinamo, în jurul orei 15,30.

RETRC 
SPECTF
O singură dată 

Clujul), Brașovul 
găzduit caravana 
lui : în 1968.

In prima ediție 
venind de la Bac 
tigă G. Simov (Bt 
iar în 1935 (de la 
la Brașov, 175 km 
drum infernal) 
Tapu învinge solit: 
un avans de 7 mi 
supra polonezului 
mund Daniel (lidei 
vingător final). A 
dlții la rînd. se 
etapa asfaltată : !
Brașov. In 1936, g 
W. Kutzbach într 
sprint pe iugoslavu 
sinek (ciștigătorul 
după 10 ani) și L 
Negoescu (revelaț. 
pel). In 19)6, ic 
Solman sosește 
iar in 1950, Marin 
cu. la luptă mare 
stantin Șandru și „ 
banii- fNae și Tre 
1951, C. Stănesc 
ciștlgă detașat, 1; 
Niculescu obține 
doi ani consecutiv 
și 1954. In 1955, 
șt. ștefu, iar tn 1 
șovenii aplaudă vie 
nui june și talent 
calnic, N. Mușa. 
mai tirziu. primul 
Silviu Duță.

Pe ruta Bucur, 
Brașov se in regi st: 
lW o promițătoat 
die orară : peste 
câștigător K. Zieg 
nou peste 37 km : 
pe același traseu. 
Victorios : G. Ră 
Șerban. Acum trei 
1964. sosind de la 
Gh. Gheorghiu-De. 
km pe oră, olandt 
Vianen își învinge 
șat colegii de eva, 
urcușul Oituz (Za 
Ardeleanu), urmaț 
pluton in frunte • 
Suciu, lider șl < 
final. In 1967, pe 
rută și tot cu 41 
oră. cîștigă tînăru 
Tudor, urmat de 
erszak (R.D.G.) și 
Schalen (Olanda).

Emil IEI

Traseul bucure* 

caravanei din

etapă a tui
Velodromul Dir 

găzdui sosirea și 
resant concurs inie

Aeroportul Bănea 
Scînteii. Arcul de 
Piața Victoriei, Cf 
riei. Magazinul C 
stingă — Piața U 
la stingă — B-dul 
B-dul Magheru. : 
Ipătescu, Piața V 
dreapta — B-dul T- 
șos. Ștefan cel Ma . 
ga — Calea Flote:..-: 
dreapta — str. av* 
ciulescu, Velodromi »i t 
— unde va avea loc 
jurul orei 15,30.

■ir
Un concurs interr 

ciclism între se: 
București și Razgi 
garia) se va desfăși 
lodromul Dinamo a 
nică (de la ora 14,S 
astăzi (de la ora 161. 
gram : probe olimp
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