
Organizatorii Turului Romaniei amenintati cu tribunalul
Editia aniversara a Turului Ciclist al Romaniei s-a incheiat, ieri, la Buzau. Cu toate ca ultima runda parea
una de relaxare, cu exceptia duelului pentru tricoul rosu, al cataratorilor, bomba Micii Bucle a explodat la
final. In conditiile in care diferenta dintre primele doua pozitii ale clasamentului general era de doar 12
secunde, dinamovistul Pavel Lupas a jucat totul pe ultima carte. La jumatatea distantei Bacau-Buzau,
coechipierul sau de la Dinamo Daniel Danila a evadat din pluton, insa cursa a fost oprita, ceilalti ciclisti
acuzandu-l ca a rulat in plasa echipajului de Politie. Dupa aproximativ 15 minute in care rutierii au facut
?plaja?, s-a luat decizia ca Danila sa fie exclus din cursa. Comisarul Carol Varna sustine insa
neimplicarea in acest incident ?Danila a evadat din pluton, iar eu am rulat pe banda a treia, pentru a
degaja circulatia, la interventia presedintelui juriului. Le spusesem ca a treia banda este rezervata doar
pentru depasirea masinilor din caravana, insa el a venit in spatele meu, la 30-40 m. Apoi am accelerat,
lasandu-l in spate. Nu eu l-am scos din pluton, nu eu l-am tinut in plasa?. Cum la final s-a ajuns cu o mare
intarziere, in grup compact, tricoul galben s-a mentinut - Jelle Groezen. ?Sunt fericit ca am castigat Turul
Romaniei. A fost foarte dificil, mai ales ca in urma cu o noapte am dormit doar doua ore, avand probleme
medicale. Cu toate ca am rulat foarte incet, am reusit sa ma impun gratie echipei, care m-a ajutat foarte
mult?, a spus olandezul. Imediat dupa finis, spiritele s-au incins. Pe tot parcursul Turului s-a vorbit, pe de
o parte, despre o rivalitate intre Petrolul si Dinamo si, pe de alta parte, de un conflict intre Pavel Lupas si
antrenorul sau, Mircea Romascanu. Cum acesta a fost al cincilea Tur ratat de cel mai bun ciclist roman,
dinamovistul a rabufnit la Buzau, acuzand virulent juriul si organizatorii ?Juriul si-a batut joc de Turul
Romaniei. I-a protejat in permanenta pe straini, in defavoarea noastra. Voi face plangere la Uniunea
Ciclista Internationala, ii voi da in judecata, imi voi angaja un avocat si voi schimba multe in ciclismul
romanesc. Nu este posibil ca la noi regulamentul sa se schimbe in fiecare secunda?. Cel mai probabil,
noul esec a fost cauzat de lipsa de sustinere din partea echipei. Altfel, ultima mansa a scos la iveala o
lupta acerba pentru tricoul rosu. Inaintea ultimului sprint, de la Ramnicu Sarat, ploiesteanul Alexandru
Ciocan avea un avans de numai de un punct. Coroborat cu angrenarea intregii echipe, romanul a reusit sa
anihileze ultimul sprint, adjudecandu-si tricoul rosu. ?A fost dificil sa ma impun, mai ales ca strainii au
ripostat imediat. Noi am incercat sa ne desprindem, dar nu s-a putut. A incercat Lupas, dar mai mult s-a
facut de ras?. In rest, Tretiakov a fost desemnat cel mai bun sprinter, el imbracand si tricoul alb
(clasamentul pe puncte), in timp ce Lupas a imbracat tricoul bleu, destinat celui mai bine clasat roman.
Una peste alta, Mica Bucla a suferit mai putin in acest an din punct de vedere al organizarii, frecventele
abateri de la litera regulamentului trecand totusi in subsidiar in contextul in care dificultatea mentinerii
acestui Tur creste cu fiecare borna. 
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