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în turneul de polo din Capitală

România a înliecut Ungaria (Bl cu 3-1
Echipele de tenis de masă 

ale României au plecat 
la Antalya (Turcia)

Reprezentativa României 
(cu numai 8 jucători) a de
butat în turneul internațio
nal de polo, găzduit de pisci
na Dinamo din Capitală, cu 
o victorie în fața selecționa- 
tei secunde a Ungariei.

Zahan a deschis scorul 
partidei, după o acțiune per-

o lovitură asemănătoare, a- 
ducind echipei sale egala- 
rea. în ultimele două repri
ze, românii au fost cei care 
au avut mai mult inițiativa, 
echipa maghiară mulțumin- 
du-se doar cu jocul la cen
tru, în eventualitatea obți
nerii punctelor de penalitate.

keny — Gdrgeny, Kasas, Kiss, 
Kucsera, Nemeth, Urban, 
Pinter, Wieșner, Miko.

„Uvertura" programului a 
pus față în față echipele 
R.F. a Germaniei și R.S.S. 
Azerbaidjene. Au cîștigat pe 
merit sportivii din Azerbaid
jan cu scorul de 4—1 (0—0, 
0—0, 2—1, 2—0). Astăzi, de la 
ora 16, sînt programate me
ciurile România — București 
și Ungaria (B) — R.S.S. Azer- 
baidjană.

Ieri au părăsit Capitala pie
rind la Antalya (Turcia) re
prezentativele (feminină și 
masculină) de tenis de masă 
ale României. Au făcut depla
sarea Maria Alexandru, Eleo
nora Mihalca, Carmen Crișan, 
Radu Negulescu, Adalbert Reti 
și Virgil Sîndeanu. La An
talya se va desfășura între 5 
și 7 octombrie cea de a IV-a 
ediție a Balcaniadei.

Paul Soare (Steaua)
cu start de pe loc

Mărculescu (România) cascheta albă, și Gorgeny (Ungaria B) 
in luptă pentru balon, în meciul de polo de ieri.

Foto 1 A. Neagu

sonală, la capătul căreia a 
șutat necruțător, iar Culi- 
neac a avut posibilitatea de 
a mări avantajul, dar mingea 
pornită din mîna sa a po
posit în poarta lui Kokeny 

>ă scurgerea timpului re
gulamentar. In cel de-al doi
lea „sfert”, același Zahan a 
ratat un „4 metri” și imediat 
tînărul Kasas a transformat

Mărculescu a mai înscris de 
două ori (primul gol dintr-o 
situație destul de confuză) 
și formația română și-a ad
judecat victoria la scorul de 
3-1 (1-0, 0-1, 1—0, 1-0).

Arbitrul Truhin (URSS) a 
condus următoarele formații: 
ROMANIA : Chețan — Fi- 
roiu, Zahan, Szabo, Kroner, 
Mărculescu, Culineac, Grin- 
țescu ; UNGARIA (B) : K6-

La Brașov, 

turneu internațional 

de baschet feminin

De mîine, se di
spută la Brașov tur
neul internațional 
de baschet organi
zat de către 
UCECOM, la care 
participă următoa
rele echipe femi
nine: Voința Bucu
rești, Voința Bra
șov, Septemvri So
fia și Start Varșo
via.

Âtleții au revenit în Capitală
Marți la prînz au revenit în 

București atleții și atletele noastre 
care au cîștigat la Istanbul cea de 
a XXVI-a ediție a Jocurilor Bal
canice., La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, ei au fost întîmpinați de re
prezentanți ai Federației de atle
tism și de iubitori ai acestui sport.

Opt dintre atleții noștri fruntași, 
între care campionii balcanici Șer- 
ban Ciochină, Iosif Naghi, Valerin 
Jurcă, Gh. Zamfirescu, Nicolae 
Perla, Gh. Costache au rămas în 
Turcia pentru două concursuri in
ternaționale la Ankara și, respec
tiv, la Istanbul, iar Viorica Visco- 
poleanu, Mihaela Peneș și Șerban 
loan au plecat de la Istanbul la 
Ciudad de Mexico.

Marți, în ziua a doua a „naționalelor” 
de pistă, cicliștii și-au încercat forțele pe 
velodromul Dinamo în cursa de 1000 m 
cu start de pe loc. Deși lipsită de specța- 
oulozitate, întrecerea a suscitat totuși in
teresul specialiștilor pentru faptul că pro
ba este înscrisă atît pe programul cam
pionatelor mondiale, cî* și pe cel al Jocu
rilor Olimpice. Campionul de anul trecut 
— Paul Soare, de la Steaua — a reușit 
să-și păstreze tricoul. El a fost de departe 
cel mai bun om al zalei, întrecîndu-și 
adversarii cu mai bine de o secundă, lu
cru ieșit din comun la această probă, unde 
bătălia se dă de obicei pe zecimi sau chiar 
sutimi de secundă. Așadar, Paul Soare 
(antrenor I. Gociman) își merită din plin 
trofeul.

Trecînd la analiza performanței, trebuie 
să spunem că ea este cu -o zecime de se
cundă mai slabă decît rezultatul de anul 
trecut. De la 1:11,3 (1966) — a doua per
formanță românească a probei (recordul: 
1:10,9 — Ion Ioniță — Roma, 1960), Paul 
Soare a coborît la 1:11,4. Este adevărat că 
el are doar 21 de ani și, deci, suficient 
timp pentru a realiza în viitor perfor
manțe mai bune. Dar, nu trebuie să uităm 
că și campionul mondial din acest an, N. 
Fredborg — Danemarca, are aceeași vîrstă
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ÎN ÎNTRECERI

INTERNATIONALE
l\a începutul săptămînii, a 

părăsit Capitala campionul de 
șah al țării noastre, .^marele 
maestru Florin Gheorghiu. El 
este invitat să participe la 
un puternic turneu, care se 
va desfășura )a Winnipeg (Ca
nada). Mîine urmează să ple
ce la Riga șahiștii reprezen
tativei României, pentru a dis
puta meciul revanșă cu echi
pa R.S.S. Letone.

Insigna „Cercurile Olimpice4*
La 1 octombrie, o dată cu deschiderea activității 

sportive școlare și inaugurarea noului an universitar, 
a intrat în vigoare regulamentul insignei „Cercurile 
Olimpice” de atletism.

Această acțiune, inițiată de Ministerul Învățămîn- 
tului în colaborare ca Consiliul National pentru Edu
cație Fizică și Sport, are darul de a atrage tineretul 
studios — elevi și studenți — spre practicarea atletis
mului și de a-1 îndruma astfel spre performanță.

Insigna „Cercurile Olimpice” are cinci grade și 
ea se atribuie elevilor și studenților care obțin nor
mele prevăzute în regulament, după cum urmează :

GRADUL I. Insigna cu un cerc este începutul ac
tivității și dă dreptul elevilor la participare în finala 
concursului republican de copii;

GRADUL II. Cu două cercuri — este rezervată 
elevilor și le dă dreptul de a participa la finala 
campionatului republican școlar —- juniori mici;

GRADUL III. Cu trei cercuri — dă dreptul elevi 
lor să participe în taberele de atletism la finalele 
campionatelor școlare categoria juniori mari;

GRADUL IV. Cu patru cercuri — elevii și stu
denții care obțin insigna sînt selecționați în loturile 
republicane ;

GRADUL V. Cinci cercuri — elevii și studenții 
sînt selecționați în loturile olimpice.

Normele pot fi realizate în concursurile interne 
sau internaționale conduse de arbitri calificați.

Pentru asigurarea succesului acestei acțiuni, este 
necesar ca ea să fie larg popularizată în școli și 
universități de către comisiile sportive și cluburile 
studențești.

In același timp, organele tehnice ale Federației 
de atletism — comisiile raionale și regionale — să 
sprijine organizarea campionatelor școlare și a con
cursurilor universitare — manifestațiuni de masă 
care atrag un mare număr de participanți din rîndul 
cărora se pot recruta desigur numeroși purtători ai 
insignei „Cercurile Olimpice”.

prof. CAMIL MORȚUN

campion la 1000 m

..■lllllllllllllllllla*.-
PAUL SOARE

Foto : N. Aurel

O victorie de prestigiu 
a baschetbalistilor:

ROMÂNIA 75
IUGOSLAVIA 73

(Citiți amănunte în pag. a IVa)

UN NUME EDITURII DE CĂRȚI SPORTIVE
Editura de cărți sportive 

nu are nici pînă astăzi un 
nume potrivit. Nu-i vorbă, a 
purtat de-a lungul scurtei ei 
cariere o mulțime de titula
turi, compuse totdeauna din
tr-o serie de inițiale de
terminate de firma pre
scurtată a instituției de care 
depindea. Este anormal — la 
descifrarea numelui unei 
edituri — să oferi cititoru
lui enigme. Suita de litere, 
despărțită de puncte, nu spu
ne nimic, nici nu recomandă.

Editura de cărți sportive 
are nevoie de un nume po
trivit. Experiența editurii

„Meridiane" este o cale de 
urmat. Un nume-chinte- 
sență. cu valoare publici
tară. un nume cu „blick-

NOTE
fang” atrăgător, semnifica
tiv, plăcut.

Sîntem informați că s-au 
făcut demersuri în acest 
sens, dar ni se pare că in
spirația nu a funcționat cu 
suficientă eficacitate, de vre
me ce se prevede ca viitor

nume : „Sport-turism“. O a- 
semenea combinație de cu
vinte poate reprezenta sau 
delimita o categorie, dar 
nu poate deveni o titula
tură.

Fără pretenția de a de
ține monopolul ideilor, nici 
de a epuiza lista, propu
nem cîteva nume care ar 
putea onora editura de 
cărți sportive : STADION, 
START. OLIMPIA, ARE
NA, PALESTRA...

Lista ramîne firește des
chisă, dar hotărîrea ar tre
bui luată mai repede, (vib).

l
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MIERCURI (4 octombrie)

IOra 18 : Dinamo Kiev - 
Celtic Glasgow („Cupa

I campionilor europeni” la 
fotbal — transmisie de la 
Kiev).

| JOI (5 octombrie)

IOra 15 : România — Ce
hoslovacia (campionatul

I european masculin de bas
chet — transmisie de la 
Helsinki).

I SÎMBATA (7 octombrie)

Ora 15,30: România B - 
Ungaria B (meci de fotbal 
- transmisie de la Timi
șoara).

Ora 18,55 : Sel. divizio
nară a Ungariei - Se!, di
vizionară a României (meci 
de fotbal - transmisie de 
la Budapesta).

Azi, start in concursul 

de pentatlon modern
Concursul republican indi

vidual de pentatlon modern 
rezervat sportivilor fruntași 
începe astăzi, pe baza hipică 
din Calea Plevnei, cu proba 
de călărie. Primul start, la 
ora 16. Printre participanți 
— campionul țării, Marian 
Cosmescu, Dumitru Spîrlea
(ambii de la Steaua), Alex. 
Stoenescu (Gloria), Ivan Ba- 
neth (Sănătatea Timișoara). 
Mîine, la sala de la stadio
nul Republicii — proba de 
scrimă.

DUMINICA (8 oclombri»)

Ora 15,30 : România - 
Ungaria - echipe de tine
ret (meci de fotbal - trans
misie de la București).

Ora 20,30 : finala cam
pionatului masculin do 
baschet (transmisie de la 
Helsinki).

MIERCURI (11 octombrie)

Ora 17,30 : Ferencvaros — 
F. C. Argeș (meci de fot
bal în „Cupa orașelor tîr- 
guri” - transmisie de Io 
Budapesta).

în munții Maramureșului

Finala pe țară la orientare turistică
Cel mai buni turiști sportivi 

din întreaga țară, (echipele 
campioane ale regiunilor —• 
băieți și fete), se vor întîlni 
vineri la cabana Izvoarele, in 
apropierea căreia își vor dis
puta întîietatea în cea de a 
IV-a ediție a finalei campio
natului republican de orien
tare turistică. Competiția va 
avea loc pe trasee special a- 
lese. atît pentru concursul de 
zi, cît și pentru cel de 
noapte. La întreceri sînt pre

zente și echipele campioane 
de anul trecut. I>a seniori 
formația clubului Voința 
București (E. Seu li și Sug. 
Iosif), iar la senioare cea a 
asociației Ecranul București 
(Mariana Abrudan și Georgeta 
Liță).

Federația română de alpi
nism si turism sportiv a luat 
o serie de măsuri organizato
rice pentru ca întrecerile să 
se desfășoare în cele mai 
bune condițiunl.



O creștere simțitoare
a activității competiționale universitare

Interviu cu prof. ALEXANDRU FORTU, director în Ministerul 
Tnvățămîntului

De luni, mai bine de 150 000 de studenți și stu
dente s-au întilnit eu amfiteatrele și laboratoa
rele. A început un nou an universitar. Multiple
lor preocupări legate de studiu, tineretul din in
stitute și facultăți le asociază ore de educație 
fizică, de activități sportive, toate absolut^ ne
cesare dezvoltării armonioase, întăririi sănătății 
și sporirii capacității de învățătură. Pe firul a- 
cestor activități ne-avn adresat, în cadrul unui 
interviu tovarășului ALEXANDRU FORȚU, di
rector al Direcției pentru educație fizică și 
sport din învățământul superior al M. 1.

• Pentru început, 
v-am ruga să ne semna-

j lăți noutățile din dome- 
i niul procesului de invă- 
j țămint propriu-zis.

— Se știe că învăță- 
j mîntul de educație fizi- 
I ca in facultăți este obli- 
I gatoriu în anul I și fa

cultativ în ceilalți ani. 
în dorința de a asigura 
o participare cit mai 
largă a studenților în 
toii anii de studii, am 
căutat să îmbunătățim 
conținutul programelor 
de invățămînt, sporin- 
du-le gradul de atrac- 
uvitate. O primă nou
tate: elaborarea unor 
programe unice, pe ra
muri sportive. Ele sînt 
alcătuite dintr-o diver
sitate de exerciții, ast
fel prezentate incit ca
drele didactice au lati
tudinea de a le folosi 
în funcție de grupele 
de studenți cu care lu
crează. O a doua nouta
te; pentru atragerea 
marii mase de studenți 
în practicarea exerci
țiului fizic, experimen- 
tăm folosirea în cămine 
a unor acerate specia
le pentru dezvoltarea 
forței, cum ar fi gan- 
terele și extensoarele. 
Iar acolo unde este po
sibil, ca la Universita
tea și la Institutul poli
tehnic din București, 
vom merge mai de
parte: studenții câmi- 
niști vor avea la dispo
ziție săli special ame
najate cu spaliere, sal
tele, aparate pentru 
gimnastică etc. Este o 
acțiune pe care în anii 
următori ne gîndim să 
o extindem pînă la ge
neralizare.

• Ce elemente noi se 
preconizează la nivelul 
l.C.F și al facultăților 
de profil?

— An de an conținu
tul învățământului de 
educație fizică suferă,

ca și în cazul celorlalte 
obiecte de studiu, sensi
bile modificări, înnoiri, 
perfecționări. Asemenea 
îmbunătățiri ne pre
ocupă și pe noi, mai 
ales în direcția studiu
lui teoriei educației fi
zice, a fiziologiei exer- 
cițiilor fizice, a psiholo
giei, a biochimiei. Sînt 
domenii mai puțin ex
plorate, în care inves
tigațiile cercetătorilor 
ne oferă multe lucruri 
interesante. Trebuie să 
facem totul pentru ca 
viitorii absolvenți ai 
l.C.F. sau ai facultăți
lor de educație fizică 
să fie capabili de a răs
punde cu succes princi
palei lor meniri, aceea 
de profesori! Este și ex
plicația pentru care stu
denții sînt apropiați tot 
mai mult de practica 
pedagogică, prin pre
darea unor lecții în 
școli, în cluburi și în 
asociații sportive.

• Considerați că în 
noul an universitar vo
lumul activității com
petiționale va fi sporit?

— Evident. Aș vrea 
să arăt, în primul rînd, 
că, de comun acord cu 
U.AJS.R. și C.N.E.FJS., 
am trecut la un sistem 
competițional unic. Deci, 
echipele studențești nu 
vor mai activa în serii 
separate. Aceasta im
plică însă respectarea 
riguroasă a structurii a- 
nului de învățămînt 
universitar. Este o cerin
ță imperioasă.

Consider că noile elu- 
buri sportive universi
tare încep să se matu
rizeze. Astăzi, în cadrul 
acestor cluburi ființează 
secții cu echipe care se 
afirmă tot mai mult. 
Avem cluburi studen
țești puternice, la Bucu
rești — l.C.F., Univer
sitatea și Politehnica, la 
Cluj — Universitatea și

Politehnica, la Timișoa
ra — Universitatea. Și în 
alte centre universitare 
fără tradiție sportivă, 
ca Galați, Oradea și 
Bacău, se cristalizează 
o activitate rodnică. Pot 
anticipa că, în noul an 
universitar, activitatea 
sportivă de ansamblu a 
cluburilor studențești 
va fi mult maț bogată 
decît în anul prece
dent.

Apoi, campionatele 
universitare. Și ele vor 
avea o mare pondere în 
activitatea sportivă a 
studenților. Vom organi
za asemenea campiona
te cu .fază pe țară la 
atletism, schi, gimnas
tică (artistică și sporti
vă), sporturi nautice, 
șah. De asemenea, vor 
fi organizate campio
nate, pînă la faza pe 
centru universitar, ia 
unele jocuri sportive, 
îndeosebi la cele de im
portanță olimpică.

In fine, la nivelul fa
cultăților. împreună cu 
U.T.C. și U.A.S.R. am 
preconizat un calen
dar competițional pro
priu, care să cuprindă 
într-o activitate organi
zată — și mai ales con
tinuă, ceea ce a lipsit 
în trecut — marea ma
să a studenților noștri.

Pe plan competițio- 
nal extern, volumul în
trecerilor va spori mult, 
în principiu cu aproxi
mativ 2t) la sută. Clu
burile sportive studen
țești își definitivează 
în prezent aceste pla
nuri. Dintre competiți
ile de mare anvergură 
citez campionatele mon
diale universitare de 
handbal din R.F.G. și 
Universiada de iarnă de 
la Innsbruck. La fel, 
proiectăm un mare tur
neu studențesc de rugbi 
cu participarea unoi' 
cluburi universitare din 
Anglia. Franța și Ita
lia.

• Ministerul Învăță
mântului a făcut serioa
se eforturi pentru îm
bunătățirea bazei mate
riale a sportului Stu
dențesc Se poate vorbi 
de un asemenea efort 
și în viitor?

■ — Chiar în noul an 
universitar se proiectea- 
ză construirea de săli de

sport pe lingă Univer
sitatea și rnstitu’.ul po
litehnic din București. 
Un plan de perspectivă 
mai larg, pînă în 1980, 
vizează construirea să
lilor de sport pe lingă 
fiecare institut.

Totodată, acolo unde 
există posibilități se vor 
amenaja microcomple- 
xe sportive, ca de pildă 
la Grozăvești. Impor
tant este că aceste ini- 
crocomplexe pentru 
practicarea sportului 
vor fi amplasate în ime
diata vecinătate a că
minelor. Asemenea a- 
menajări, fără îndoială, 
vor da un impuls și 
mai mare activității 
sportive studențești.
• Statisticile arată că 

in foarte multe țări ma
joritatea componenților 
loturilor reprezentative 
o formează studenții. 
Ce s-ar putea spune în 
cazul nostru?

— De fapt, chiar de 
pe acum Ioturile repre
zentative sau de tineret 
ale țării, la o serie de 
ramuri sportive ca bas
chet, rugbi, scrimă, tir, 
în parte volei, ponderea 
o au sportivii studenți. 
Se înțelege, vom fans 
toate eforturile pentru 
ca tot mai mulți stu- 
denți să ajungă în lo
turile reprezentative. A- 
ceasta, în ideea ca la 
J. O. din 1972 sportul 
universitar să aibă o 
contribuție mult mai 
consistentă ca pînă a- 
cum în componența de
legației României. Față 
de condițiile existente 
acest lucru este pe de
plin posibil.

Interviu consemnat de
TIBERIU STAMA

OPIC

Sportivi români în fața 
«nor confruntări 

importante
ic aceste zile, ca și în săptănu- 

»Ue care urmează, popicarii frun
tași din țara noastră vor fi angre
nați intr-o serie de confruntări îna
poi Ian te.

Astfel, pe agenda cooapetițională 
este laser is concursul ăe verificare 
* k/turilor republicane. întrecerile 
au loc intre 6 și 8 octombrie pe 
arena Voința dia Capitală.

In perioada 24—28 octombrie, e- 
chipele masculine și feminine Mo
tor Dresda, campioane ale R.D. 
Germane, vor întreprinde un turneu 
de trei jocuri în țara noastră, a- 
vind ca partenere selecționatele 
orașelor București, Brașov și Plo
iești. Intre 16 și 19 noiembrie se des
fășoară finalele campionatelor re
publicane individuale și pe perechi. 
Apoi, peste șase zile se vor întîlni 
reprezentativele orașelor București 
și Zrenianin, iar la 26 noiembrie 
este programat un turneu indivi
dual între popicarii noștri și cei 
iugoslavi. Trei sportivi români vor 
eoncura la „Cupa Werner Seelen- 
binder” (2—3 decembrie, Bautzen — 
R.D.G.), iar Ia prima ediție a „Cu
pei orașului București” (7—10 de
cembrie) și-au anunțat participarea 
jucătoare și jucători de certă va
loare europeană.

Se acordă
prea multe lovituri de la 7 m ?

Campionatele de handbal sînt 
în plină desfășurare. „Crouome- 
trele“ celor șase întreceri arată 
că s-a consumat primul „sfert" 
al disputelor pentru întîietate. E 
puțin prematur să tragem con
cluzii...

Dar, foarte indicat să îndreptăm 
proiectorul spre ceea ce socotim 
— și nu de acum — principala 
maladie a handbalului nostru: înlo
cuirea jocului tehnic, corect, cu 
acela dur și obstructionist. De fapt, 
fenomenul, ocolit cu grijă în dis
cuțiile și în analizele tehnicieni
lor (mai grav ni se pare faptul 
că este din ce în ce mai estompat 
în preocupările lor!), a fost rea
dus brusc în actualitate de noua 
orientare dată arbitrajului după 
cursul internațional din vara a- 
ceasta de la Poiana Brașov. Ca 
urmare, faulturile „se plătesc" 
acum mai scump, încercîndu-se 
prin aceasta să se avantajeze ata
cantul, jucătorul cu mingea, fața 
de apărător și. în special, față 
de „apărătorul-glacliator". tip — 
care acționează — din păcate cu 
tot mai multă îndrăzneală în jocu
rile de handbal.

Aplicînd, este foarte adevărat, 
nu întotdeauna așa cum trebuie

(d IC LI S IVI

Paul Soare (Steaua) — campion
(Urmare din ptig. 1) 

și a obținut în Olanda 1:98,63. Pe 
ce loc s-ar fi clasat Paul Soare 
la campionatele mondi-ale, dacă 
al 8-lea timp a fost sub 1:10,dî 
Iată de ce nu ne putem entuziasm 
nia pentru performanța lui și de 
ce nu putem socoti acceptabil ni
velul întrecerii de ieri.

Clasamentul final al întrecerii 
arată astfel: L Paul Soare (Steaua) 
1:11,4 — campion republican; X 
G. Negoescu (Steaua) 1:12,5; 3.
V. Burlacu (Steaua) 1:12,6; 4. M. 
Virgil (Steaua) 1:12,7; 5—6. FL 
Negoescu (Steaua) și Gh. Juravle 
(Steaua) 1:123- După cum se 
vede, priniij 6 clasați în final» 
campionatului național sînt spor
tivi ai clubului Steaua. Un fel de 
finală în... familie, care onorează 
clubul în cauză, dar care scoate ‘ 
în evidență penuria de pâstarzi 
și dezinteresul cu care celelalte 
cluburi cu secții de ciclism pri
vesc activitatea pe velodrom. 
Restul concurențelor (s-au pre
zentat 12 cicliști la start) aparțin 
cluburilor sportive Dinamo (4). 
Voința (1) și asociației sportive 
C.P.B. (1). Despre valoarea re
zultatelor lor să nu mai vorbim...

Campionatele continuă astăzi 
după-amiază, de la ora 16, cu 
probe de urmărire individuală 
(4 000 m). 

Andrei Foi&crt și Aici, rodor s-au retras 
din activitatea compctițională BmiiEMl

Pe terenul Floreasca. patru echipe bucureștene 
au luptat pentru calificarea în etapa următoare a 
„Cupei României" la baschet masculin. Au fost 
două meciuri încheiate la diferențe categorice în 
avantajul favoritelor, dar care au prilejuit antreno
rilor multe observații privitoare la viitorul forma
țiilor respective.

în prima partidă, campioana țării, Steaua, a. avut 
cei mai bwni jucători în Emil Niculese», în male 
vervă. Valeria Gheorghe, Ștefan Tiiddsv, Mircea 
Ciaspeami (revenit de la Academia Militară}, care 
au arătat multă eficacitate, și Victor Rusu (transfe
rat de la „Academia"), dovedit ca un element <te 
mare perspectivă. Absența lui Nosievici, Savu și 
Barau (aflati la europenele de la Helsinki) s-a 
făcut, desigur, simțită, dar nu i-a împedicat pe cei
lalți jucători ai Stelei să cîștige comod în fața 
Academiei Militare, echipă ‘ complet remaniată față 
de cea din primăvară. Maestrul emerit al sportului 
Andrei Folbert și maestrul sportului Alexandru Fo- 
dor s-au retras din activitatea competițională, an
trenorul Dumitra Leca a renunțat și el la postul 
din echipă, Cimpeanu, Rusu și Reisenbiichler s-au 
transferat. Locul lor a fost luat de o serie de tineri, 
al căror talent sperăm că va fi completat de con
știinciozitatea și dragostea pentru colectiv, care au 
caracterizat întotdeauna pe componenții formației 
Academia Militară.

Așteptată cu mult interes, partidă l.C.F.-Voința 
București a fost interesantă doar prin evoluția re
prezentanților Institutului din Dealul Spirit Com
portarea și rezultatul au fost mulțumitoare, dar pe 
parcursul întrecerii s-a observat că maestrul emerit 
ai sportului Mihai Nedef va avea da furcă pînă va 
pune la punct un lo-t numeros, valoros, dar neomo
gen ca posibilități fizice, tehnice șl tactice. Este o 
problemă delicată, pe care sîntem însă siguri că 
antrenorul eehipei o va rezolva, dar numai cu spri

jinul direct al tuturor jucătorilo». Despre Voința, 
ce putem spune decit că între valoarea eehipei 
(scăzută) și media de vîrstă a jucătorilor (ridicată) 
este o supărătoare lipsă de concordantă 1

D. STÂNCULKSCU

Armeu lu imeo'.unt , imeru rd sperilehn Andrei Fol- 
bert, idolul cilorvo generații de tineri bescketbaUștă

și cu consecvență noile indicații 
ale Comisiei tehnice a Federației 
internaționale de handbal, arbitru 
s-au văzut nevoiți să acorde, una 
după alta, nenumărate lovituri 
de la 7 m. Unii — neavizați — 
s-au mirat la început și au privit 
lucrurile cu haz. crezînd că se 
află în fața unor toane ale ar
bitrilor. Apoi, cînd au înțeles 
despre ce este vorba, au sprijinit 
eforturile arbitrilor. Aceștia au 
fost spectatorii. Alții, cei avizați, 
sau care se presupune că ar fi 
trebuit să cunoască bine noua 
orientare a arbitrilor, adică antre
norii și jucătorii, s au mirat și 
continuă încă să se mire, să fie 
nemulțumiți. Mereu auzim repro
șuri de genul : „Ce-i asta ? Iar 
lovitură de Ia 7 m ?_ Asta nu mai 
e handbal..."

Sigur că nu mai este handbalul 
cu care au fost obișnuiți pînă 
acum. Handbalul, în care faultu
rile se succedau și în care preocu
pările pentru un joc tehnic, spec
taculos, care să constituie un de
liciu pentru spectatori, erau sto
pate de îmbrățișări, de lovituri 
cu brațele, de împingeri repetate. 
Obișnuitul strigăt: „Fault!“ prin 
care se subînțelegea : „Oprește ac
țiunea 1“ nu-și mai are rostul 
acum...

Așa că, în loc să «e mire «au 
să fie nemulțumiți cu maniera de 
arbitraj, antrenorii și jucătorii 
trebuie sășj reconsidere metodele 
de pregătire, să acorde o mai 
mare preocupare însușirii unei teh
nici ireproșabile, baza tuturor ac
țiunilor tactice, mijlocul cel mai 
sigur de a se asigura superiori
tatea în duelul apărare-atac, sau 
invers. Pentru că un joc în care 
se dictează de către arbitru 104 
FAULTURI!! (cum a fost cazul 
duminica trecută în partida din
tre echipele masculine Universita
tea București și Dinamo Brașov) 
are foarte puține contingențe cu 
ceea ee se cheamă handbal, 
în general. Sau, mai bine zi^^u 
ceea ce ar trebui să fie handbalul 
românesc, de atîtea ori în fruntea 
ierarhiei mondiale și în campio
natele căruia activează echipe ce 
au rfștigat de multe ori „Cupa 
Campionilor Europeni". Am spus 
acest lucra pentru că. dacă an
trenorii sau jucătorii care se mai 
miră că se dictează prea multe 
lovituri de la 7 m uită respectul 
pe care îl datorează spectatorilor, 
să se respecte cel puțin pe ei și 
sportul pe care-1 practică. Măcar 
atît...

CĂLIN ANTONESCU

LOT O —
TRAGEREA RECOIÎEI

Trei zile a<u mai rămas pînă la 
închiderea vînzăril biletelor pentru 
„TRAGEREA RECOLTEI- la LOTO, 
care se desfășoară după o nouă 
formulă tehnică. Noutatea acestei 
trageri constă în atribuirea — în 
număr NELIMITAT — de premii în 
valoare de 75.000 let (autoturisme la 
alegere și diferența în numerar) 
pentru 3 numere oiști gătoare din 
cele 5 extrase. Lista premiilor mai 
cuprinde : autoturisme de diferite 
mărci și capacități (eu hu&e de pro
tecție) în număr NELIMITAT : ..Re
nault 16”, Skoda 1W „Ftet
85T‘ ș-i ..Trabant Wl«.

— premii în bani da valoare vâ
ri abilă. și fixă.

— premii fixe în bani în valoare 
de 300 lei. pentru 2 numere 
găftaare din 3 extarane.

Pentru atribuirea, acestor pronii 
se vor efectua 21 extrageri.

în total vor fi extrase 95 numere.
Cu biletele seriB J de te lei ae 

poate participa la toate ceie n ex
trageri.

Vineri 9 octombrie — ultim al
pentru vin zarea biliMeter.
• Tragerea PaOffO EXPRES da 

astăzi va avea loe la BueureșM In 
sala din str. Doamnei nr. 1. ev În
cepere de la ora 11.

PREMIILE CONCURSULUI 
EXCEPȚIONAL PlONOEXPI» 

CU ATRIBUIRE DE AUIOTClISMl 
DIN 24 9HPnB<BBIX 97

Categoria I 4 autoturisme Renan» 
16 (cu huse de protecție)

Categoria a Il-a 4 atrtocrisaae Skoda 
1000 M.B. (cu nu* prwaecoat. »

Categoria a LB-a 7 «eto'xrlsme ytat 
«50 (cu huse de procecți ■

Categoria a IV-a J uMcuTAme
Trabant 601 (cu Rase de prmerția).

Categoria a V-a «5« p» -nr !■ »o- 
merar în valoare 9 1.9 9 Smnre 
și 5 autoturisme prin tragere ia aecțL/

Categoria a Vl-a 1t3» preaaE m 
numerar în valoare de M le Sneare, 
5 autoturisme pdn la sorți
și 50 exeursM duble pnA vague M 
sorți conform proepectu.'-'.

Vineri 6 octomMe a.c. va avea toc
tragerea la sorți a autowMSMtoc 
(categoriile a V-< șt a Vl-a) ș; a ce
lor 50 excursii dubie cu etaren 
revelion u hi« ia feaie^cria *

Rubrret ’etfnrrcti de .4d’r.ra:Xra-

Pronoexpres di» » npifrru 19.



FOTBAL DUPĂ 7 ETAPE IN DIVIZIA C
întrecerea echipelor din divi

zia C a ajuns în pragul etapei 
a VIII-a, adică, mai precis, la 
jumătatea turului. Duminică 8 oc
tombrie formațiile acestei divizii 
susțin jocuri în cadrul „Cupei 
României", urmînd ca la 15 oc

tombrie să se reia jocurile din ca
drul campionatului.

Publicăm mai jos situația din 
clasamentele (celor 4 serii și me
ciurile programate în etapa vii
toare.

Aceasta a fost alegerea... SERIA est SERIA NORD

La sfîrșitul acestei săptărnîni, cei 
mai buni fotbaliști ai noștri, strînși 
în patru selecționare alcătuite pe cri
terii valorice și de vîr?tă, vor evo
lua în compania fotbaliștilor ma
ghiari. Este, fără doar și poate, 
o încercare extrem de dificilă, care 
va oferi o imagine a țwtenlialidui 
nostrn actual în oglinda unui fot
bal situat, aproape fără întrerupere, 
la o mare altitudine internațională. 
Acest angajament „umăr la umăr"* 
cu adversari de o solidă reputație 
constituie cea mai bună modalitate 
de rulai a jucătorilor noștri, izvor 
de experiență și mijloc de aclimati
zare cu exigențele fotbalului conti
nental. Toate țările cu valoare fot
balistică s-au menținut pe această 
coordonată, chiar dacă la început 
suma înfringerilor depășea pe cea a 
victoriilor. Perseverența, curajul și 
rezistența morală le-au fost ulterior 
din plin răsplătite.

★

Avem in fată un ^aren* de parti
de. Loturile au fost publicate, dar 
asupra formațiilor, cunoscute în li
nii mari. planează cîteva semne de 
întrebare. Modul de exprimare tac
tică a echipelor maghiare ne este cu
noscut îndeobște. Pe baza tuturor 
acestor date vom încerca să efec
tuăm cîteva observații cu caracter 
preliminai:. Re‘erindu-ne la selec
ționata divizionară, care polarizează, 
firește, atenția tuturor, vom reaminti 
că ea se găsește în preajma celei 
<le-a treia manifestări publice. După 
două partide de sondaj — cu selec
ționata Berlinului occidental și cu 
reprezentativa cluburilor din lzrael
— selecționerul unic, Constantin 
Tcașc-ă, a stabilit un Iot în care au 
fost cooptați și ci ți va jucători veri
ficați în echipa de tineret.

Mai întîr vom reaminti lotul : por
tari — Ilaidu, Constantinescu, Co
nran ; fundași: loachim Popescu, 
Kis, Nunweiller III, Barbu, llălnjă- 
geanti. Mocanii ; mijlocași : Deselni- 
c»i, bibanii, Dumitru Popescu, Ne
grea ; înaintași : Lueescu, Dobrin, 
Jam, Sorin Avram, Cuperman.

Cuprinde el tot ce avem mai bun 
în momentul de față? S-a efectuat 
selecția pe baza celor două crite
rii viabile: valoarea și forma spor
tivă ? în linii mari, antrenorul a res
pectat aceste principii. A chemat cinci 
jueători de la Steaua, echipa cea 
mai în formă (Ilaidu, 11 ălmăgeann, 
I). Popescu, Negrea, S. Avram), ele
mente care. prin vitalitate și cunoș
tințe tehnico-taetice, conferă solidi
tate acestei formații. A păstrat un 
cuplu omogen de fundași centrali — 
Nuuweiller TH, Barbu — tenace și 
experimentat, a convocat pentru linia 
de atac jucători eu calități variate, 
mergffld de la rafinament (Lueescu, 
Dobrin). la forță de pătrundere 
(lawn, S. Avram). După cum sîn- 
teiw im forma ti, Teașcă întrevede »r- 
rwă torul Haidu — I. P&p«scu,
fii urm ei Uer IU, Harbu, II ăl mă gean a
— Deselnicu. Negrea — Lucesc», 
Debrin. Imicu, S. .4f/owl Dacă ne 
gmdim la calitățile intrinsece ale 
jucătorilor, la forma și Ia randaiuen- 
tol lor eu prii** joi testărilor ante* 
rieare s-ar putea afirma că — la 
prima vedere — formula de echipă 
nu impune obiecții de fond. Să ar- 
giwneniăiM : dintre tori portarii încer
cați pînă »‘uw, HAI DU a dovedit 
cea mai multă siguranță. A apărat 
excelent în Berlinul occidental, ia® 
foi campionat dovedește multă sigu
ranță, reușind să nu primească nici 
h-h gol in ultimele cinci etape. 10A- 
CHI.M POPESCU, introdus în a 
doua repriză a meciului cu lzrael, 
a jucat bine, comportare repetată și 
în majoritatea partidelor de campio
nat. Asupra lui ne exprimăm însă 
două rezerve: are un start greoi, 
iar uneori (vezi și meciul cu Ferenc- 
varos) își îngăduie rezolvări hazar- 
dante, încâlcind disciplina tactică ; 
driblează în apropierea propriei porți, 
refuzînd soluțiile sobre, sigure. Cine 
ar mai fi candidat pentru acest 
post ? Sătniăreanu ? Are un defec
tuos atac de deposedare și deseori 
un plasament impropriu. Reamintim 
meciul cu Franța de Ia Paris, cînd 
Loubet l-a fentat fără dificultate. 
El rămîne un jucător în care ne pu
neai speranțe, dar va trebui să elimi-

ne această lacună de fond pen
tru un apărător. Anca ? Deocamda
tă nu, deoarece s-a dovedit lipsit de 
experiență, emotivitatea determinîn- 
du-l să greșească pase simple, să 
uite obligațiile elementare de marcaj, 
la toate acestea adăugîndu-se și. o 

efort.
mai 

echi-

insuficientă capacitate de 
Popa? Lupe seu? Primul nu 
este utilizat constant nici în 
pa sa de club, celălalt traversează, 
alături de coechipierii săi, o oare
care perioadă de declin. Iată că 
lipsa de jucători de valoare pe acest 
post face ca cea mai bună soluție 
în momentul de față să rămînă tot 
loachim Popescu. în ciuda defecte
lor sale. Fundașii centrali — NUN
WEILLER HI și BARBU — alcă
tuiesc un cuplu greu de infirmat. 
Piteștranul se află la apogeul carie
rei sale, iar rutina Iui Nunweiller 
HI. cîștigată în zeci de partide di
ficile, este indispensabilă echipei 
noastre. Ne exprimăm speranța că 
rand.^menvnl mai slab dat de jucă
torul diiiamovist în meciul cu U.T.A. 
va rămîne un simpla accident legat 
de comportarea nesatisfăcătoare a în
tregii echipe. Puterea de mobilizare 
dovedită de Nelu în preajma tuturor 
jocurilor de mare dificultate este

proverbială și, cu ajutorul ei. sin tem 
convinși, vom vedea sîmbătă pe 
Nepstadion un Nunweiller proaspăT și 
inspirat. Desemnarea lui IlALrMĂ- 
GEANU ca fundaș stînga trebuie 
privită din două puncte de vedere: 
forma dovedită în campionat, cali
tățile lyi de aeroșer, voluntarismul 
său îl re(‘omandă cu prisosință. El 
a fost selecționat pe acest post 
(deși în ultima vreme la echipa de 
club e folosit ca fundaș centrai), în- 
triK-ît, în primul rînd, lipsesc contiia- 
candidatii de valoare, iar, apoi, Bu
jor llăhnăgeanu a mai evoluat de
seori în acest rol. Trebuie să recu
noaștem că Mocanii — singura alter
nativă — este departe de o formă 
acceptabilă. Așa cum este preconi
zată. deocamdată, linia mediană re
prezintă o chestiune care suscită,, pc 
drept cuvînt, controverse. Opțiunea 
selecționerului pentru DESELNICU 
în postura de mijlocaș defensiv este 
insuficient susținută. Jucătorul cra- 
io-vean este într-adevăr robust, bătă
ios — așa cum cere acest rol — dar 
nonă ne apare încă prea pnlin înar
mat din punct de vedere tehnic și 
lipsit de luciditatea 
nervoasă 
o asemenea 
di nț ele spre
lecționeruliH, 
î« prezent, 
nuate, dar în , 
sarul nw ridică atîlra probleme. NE
GREA : după acest sezon excelent, 
este justificată selecția hii pentru 
postul de mijlocaș ofensiv (capaci
tate de efort, mare mobilitate în te
ren, tendința de a se lansa pe cu
loare in scopul valorificării tirului 
său precis și pniernie>. Pentru ce 
formulă optăm ? Deși D. POPESCU 
a jueat slab în Beri inul occidental 
și în primele partide de campionat, 
între timp el și-a mai îmbunătățit 
pregătirea fizică (încă insuficientă) 
și realizează împreună cu Negrea de
zideratul omogenitățiL Aceste plu
suri nu ne fac să uităm că D. Po- 
peseu na este înzestrat pentru reali
zarea atribuțiilor

și rezistența
cerută de 

ten- 
sc- 

pîwă 
couri-

necesară
partidă. Firește, 

experiment ale 
manifestate și 
vor trebui < 

partide în care adver-

mijlocașului defen-

siv (sistemul 1—4—2—4 pretinde 
categoric ca unul dintre mijlocași 
să aibă în principal calități de apă
rător pentru protecția frontală 
a cuplului de fundași centrali), dar 
oricît ne-am gîndi, penuria de mijlo
cași nu îngăduie alte soluții. Gher- 
gheli are un sezon submediocru, iar 
alții (priviți componenta celorlalte 
lot uri) ar reprezenta, la o analiză 
mat serioasă, soluții tot atît de ris
cante ca și aceea cu... Deselnicu. în 
sfîrșit, cei patru înaintași — LU- 
CESCU, DOBRIN, IANCU, S. A- 
VRAM — compun, teoretic măcar, 
prin calitățile lor complimentare, o 
linie de atac capabilă să realizeze o 
circulație variată a 
pentru crearea unor 
finalizării. Prezența 
n-a dat randament 
cu Izraelul, dar a 
luri., pare necesară datorită forței lui 
de pătrundere, fiind singurul înain
taș capabil să spargă ,,zidwî* unei 
apărări (cu ,, libero*) atît de dîrze 
ca aceea a gazdelor, compusă din 
atleți ea Matrai, Pa nes ies, Ihasz, Ka- 
poszta. Reapariția în echipă a lui 
Dobrin se realizează pe coordonate 
noi. Va evolua pe un post inedit, 
acela de înaintaș central. Lui i se va 
Încredința probabil „bagheta* atacu
lui. Capacitatea sa de efort redusă 
obligă antrenorii să-i facă concesii, 
degrevîndu-1 de sarcinile defensive 
(ce-i reveneau în vechea postură de 
mijlocaș), în speranța că incontesta
bilele lui calități tehnico-tactice vor 
fi cheltuite pînă Ia ultima expresie 
în fazele ofensive. Acest „compro
mis* ar trebui să fie bine înțeles 
de Dobrin, astfel îneît el să consti
tuie o prezență activă în toate pe
rioadele de atac ale echipei noastre. 
Alături de piteștean ar mai fi putut 
concura pentru acest rol — după 
părerea noastră — și Dumitriu II, 
dar rapidistul, rămas cîteva etape în 
afara echipei, datorită unui acci
dent, a reintrat abia duminică la Tg. 
Mureș. Lueescu și S. Avram sînt 
două extreme care au jucat în tre
cut (și în echipele de club și în 
națională) cînd pe dreapta, cînd pe 
stînga. în funcție de anumite nece
sități. Această bivalență nu este rea 
pînă la un punct și ea exprimă pu
terea de adaptare mai largă a celor 
doi fotbaliști. Rămîne ca antreno
rul să aprecieze. în funcție de toate 
detaliile, cum îi va repartiza pe cei 
doi în partida de sîmbătă.

întrebarea cea mai interesantă 
este, desigur, cum se va orienta e- 
chipa noastră, din punct de vedere 
tactic, în meciul de la Budapesta ? 
Va prima intenția de a juca în func
ție de trăsăturile tactice ale adver
sarului, sau o manieră proprie, 

cont numai în 
de particularitățile 
Prima alternativă

mingii, mijloc 
ocazii favorabile 
lui Iancu, care 

tactic în meciul 
înscris două go-

|i-
secun- 
gazde- 

înseam-

nînd 
dar 
lor ? --------
nă a te subordona de la început și 
cu bună știință echipei adverse și, în
cerc ind s-o eoBtracarezi tot tiwpul, 
să urmărești doar într-un infim pro
cent realizarea propriei tactici. Aceas
tă ipoteză s-a dovedit de iele mai 
midie ori falimentară și este pro
prie echipelor care în genere „n-an 
nimic de spus*.

Echipa noastră trebuie astfel în
drumată și pregătită incit nu numai 
să rezolve problemele ridicate de 
manevrele tactice ale echipei lui Al
bert. ci să fie capabilă să-și pună 
adversarii în dificultate, să fie deci 
incomodă și n» pasivă. Dar aceasta 
comportă o altă discuție.

G. NICOLAESCU 
R. BALABAN

Gloria Bîrtad 
. Foresta Fălt.
Met. Buzău 
Șoimii Buzău 
Unirea Focșani 
Minobrad V. D. 
Petrolul Moin. 
Anccra Galați 
Medicina iași 
Oțelul Galați 
Textila Buhușj 
Gl. CFR Galați 
S.U.T. Galați 
Met. Rădăuți

5 
4
3
3
3

a
>
8

1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
5

11— 2
13— 8
16—13

1
2
3

7 3 3
7 4 1
7 4 0

1 
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1 
0
2
2

7
7
7
7
7
7 3
7 3
7
7
7
7
7 
7 
7

ETAPA VIITOARE (15 
rea Focșani—Gloria 2__________ T_,
Oțelul Galați—Petrolul Moinești, Șoi
mii Buzău—S.U.T. Galați, Medicina 
Iași—Minobrad Vatra Dorn ei, Ancora 
Galați—Metalul Buzău, Metalul Ră
dăuți—Textila Buhuși, Gloria Bîrlad 
—Foresta Fălticeni.

3
3
3
3
3
1
0
OCT.) : Uni-

C.F.R. Galați,

8. 
9—10. 
9—10.

11.
12. 
13. 
14

1. Medicina Cluj
2. Chimica Tîrn.
3. Metalul Aiud . _
4. Steaua roșie Salonta

“ 3 J 
2 < 
3 î
3 1
3 1
2 î
2 5
2 î
3 C
2 1
1 3

5. Med Tg. Mureș
6. Recolta Cărei
7. Faianța Sig.

Soda O. Mureș 
Unio Satu M.
Met. Satu Mare 
Minerul Bihor
Min. Baia Sprie 
U nirea Dej 
Met. C. Mică

7
7
7
7 
7
7
7
7
7
7
7

8
8
8
7
7
9
8
8
6
5
5

05 octombrie):
Baia
Satu

etapa viitoare,
Medicina Tg Mureș—Minerul
Sprie, Minerul Bihor—Metalul ____
Mare, Medicina Cluj — Metalul Copșa 
Mică, Unio Satu Mare—Steaua roșie 
Salonta, Faianța Sighișoara—Unirea 
Dej, Soda Ocna Mureș—Recolta Că
rei, Metalul Aiud—Chimica Tîrnăveni.

SERIA VEST
SUDseria

1.2. Dunărea Giurgiu 
Stuful Tulcea

7 5 11 12— 5 11 1. Electroput. Cv. 7 5 11 16— 3 117 5 0 2 15— 8 10
3. FI. roșie Buc. 7 4 1 2 10— 4 9 2. Met. Tr. Severin 7 4 2 1 13— 7 10
4. Met. Tîrgoviște 7 4 1 2 10— 7 9 3. Chimia Făgăraș 7 4 2 1 13— 8 10
5. Chimia Tr. Mag. 7 8 3 1 4— 2 9 4. Mureșul Deva 7 3 2 2 16— 8 8
6. Electrica C-ța 7 4 0 3 7— 7 8 5. Victoria Călan 7 3 2 2 15— 9 8
7. Progresul Brăila 7 2 3 2 7— 5 7 6. Minerul Anina 7 3 2 2 9— 7 8
8. S. N. Oltenița 7 2 3 2 11—11 7 7. Tractorul Brașov 7 3 2 2 13—12 8
9. Rapid Plopeni 7 3 1 3 9—10 7 8. A.S.A. Sibiu 7 2 3 2 11— 7 7

10. T.U.G. București 7 2 2 3 11— 8 6 9. CFR Caransebeș 7 2 2 3 9—16 8
ÎL I.M.U. Medgidia 7 1 2 4 3— 6 4 10. Minerul Lupeni 7 1 3 3 10—13 5
12. Viitorul Fieni 7 1 2 4 4—12 4 11. Victoria Tg. Jiu 7 2 1 4 8—18 5
13. Rapid CF Buc. 7 1 2 4 5—14 4 12. U.M. Timișoara 7 1 2 4 10—16 4
14. Oltul Sf. Gheorghe 7 1 1 5 6—15 3 13. Progr. Strehaia 7 1 2 4 8—16 4

14. Progr. Corabia 7 1 2 4 9—20 4
ETAPA VIITOARE (15 octombrie) : 

Viitorul Fieni—Progresul Brăila, Me
talul Tlrgoviște—S. N. Oltenița, Fla
căra roșie București—Stuful Tulcea, 
Oltul St. Gheorghe—Electrica Con
stanța, I.M.U. Medgidia—T.U.G. Bucu
rești.Rapid Pîopeni—Chimia Tr. Mă
gurele, Rapid C. F. București—Du
nărea Giurgiu.

VHTOARE
Strehaia—Tractorul

(15 octombrie) : 
Brai-

Portarul Cosma

Rapid C.F. re

zolvă o nouă situa

fie critică.

din partida

București —

*

(Fază

T.U.C

Rapid

C.F. Buc. 1—0)

Foto : N. Tokacel

ȘTIRI
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ETAPA
Progresul 
șov, U. M. Timișoara—Mureșul Deva, 
Minerul Lupeni.—Progresul ’ Corabia, 
Chimia Făgăraș—Victoria Călan, Mi
nerul Anina—Metalul Tr. Severin,
Victoria Tg. Jiu—C.F.R. Caransebeș, 
A.S.A, Sibiu—Eltectroputere Craiova.

k

Is
** y

• ȘTIRI • ȘTIRI
AZI,

LA TIMIȘOARA ȘI ORADEA
Meciurile C.F.R. Timișoara — 

C.F.R. Arad și Cri șui Oradea — Po
litehnica Timișoara, din etapa a 
Vll-a a diviziei E — seria a II-a, 
se vor disputa azi la Timișoara și 
respectiv Oradea, cu începere de la 
ora 15,38.

ARBITRI ROMANI 
PESTE HOTARE

Partida Grecia — Austria, din ca- 
d^v1 campionatului european, care 
ar^ioc azi la Atena, va fi condusă 
de o brigadă de arbitri români 
compusă din V. Dumitrescu (la cen
tru), Constantin Niculescu și Cornel 
Nițescu (la tușă).

MICI AMINAT
Meciul C.S.M.S. Iași — Siderur- 

gistul Galați, din etapa a VIII-a a 
diviziei B — seria I, se va disputa 
la data de 11 octombrie, deoarece

echipa 
tur j le

meciuri. Cu acest 
luate următoarele

Vamoș, L. Kis și

NOI INTILNIRI INTERNAȚIONALE
5 octombrie :
Progresul București — Ilonved Budapesta (stadio

nul Republicii ora 18,30).
U.T.A. — Velej Mostar.
Siderurgistul Galați — Sel. R.S.F.S.R.
7 octombrie :
Sel. divizionară a Ungariei — Sel. div. a României 
Ungaria — România (juniori).
România (B) — Ungaria (B) — la Timișoara.

8 octombrie :
România (lin.) Ungaria (tin.) — la București.

Universitatea Cluj — I-Ionved Budapesta.
Dinamo Bacău — Sel. R.S.F.S.R.
11 octombrie:
Dinamo București — Sel. R.S.F.S.R.

RAPID IN R. F. A GERMANIEI
Astăzi părăsește Capitala echipa Rapid București 

care, între 6 și 9 octombrie, susține un turneu de 
două jocuri în R. F. a Germaniei.

I
 Biletele pentru meciul Progresul Buc. — Hon- 

ved Budapesta s-au pus în vînzare la casele 
obișnuite.

C.S.M.S. are jucători în lo- 
reprezentative-

SANCȚIONAREA 
UNOR ARBITRI

Colegiul central de arbitri de fot
bal, în ședința din 2 oetombrie, a 
discutat arbitrajele slabe și unele 
neprezentări la 
prilej au fost 
naăsuri :

— arbitrii P.
A. Lucaci, toți din Tg. Mureș, pen
tru că nu s-au prezentat la meciul 
Mureșul Deva — A.S.A. Sibiu au 
fost suspendați pe cite o lună ;

— arbitrii C. Vaiga-Baia Mare $1 
Gh. Ștefănescu-Vișeu pentru faptul 
că au condus slab, influențînd re
zultatul partidei Olimpia Oradea — 
Metalul Hunedoara au fost suspen
dați pe cile trei luni ;

— arbitrul I. David-Lugoj pentru 
că nu s-a prezentat la meciul Mi
nerul Lupeni —- Tractorul Brașov 
a fost suspendat pe două luni;

— arbitrul V. Grigorescu-Craiova. 
pentru că nu s-a prezentat la jocul 
Metalul București — Portul Con
stanța a f' > suspendat pe o lună.

U.T.A. — VELEJ MOSTAR 
(Iugoslavia) 2—0 (1—0)

ARAD, 3 (prtn telefon). Astăzi, 
pe stadionul „30 Decembrie”, 
U.T.A. a obținut o frumoasă vic
torie internațională, învingînd cu 
2—o (I—fr) formația iugoslavă Velej 
Mostar. Golurile au fost înscrise de 
ȘCHIOPI’ (min. 17) și DOMIDE 
(min. 55). Partida a fost de un bun 
nivel tehnic.

ȘTEFAN IACOB — 
coresp. principal



In meciul de ieri cu steaua

Voleibaliștii japonezi Învingători din nou cu 3-1
ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN DE BASCHET

După un meci dramatic, România—Iugoslavia 75-73!
Prin intermediul televiziunii, a- 

seară am avut satisfacția de a 
urmări desfășurarea meciului 
România — Iugoslavia, în cadrul 
campionatului european de bas
chet masculin, încheiat cu victo
ria reprezentativei tării noastre 
la scorul de 75-73 (33-37). După 
un început favorabil baschetba- 
liștilor români (au condus cu 
17-10 în min. 8, 19-13 în min.
10), reprezentanții Iugoslaviei (din 
rîndul cărora trebuie să preci
zăm că au lipsit unii dintre cel 
mai valoroși jucători, în frunte 
cu Daneu și Koraci) au egalat 
și au preluat conducerea, dînd 
Impresia că vor cîștiga comod 
(min. 29: 55-45). Din minutul 32 
însă, echipa română aplică cu 
multă strictețe apărarea pressing 
și reușește să refacă din handi
cap, să egaleze și apoi să preia 
conducerea, pe care nu o va mai 
ceda pină la sfîrșit. într-un final 
dramatic, în care Nosievici a ju
cat exceptional (în ultimele 5 
minute a înscris 10 puncte, cu 
adevărat decisive), România a 
realizat o victorie de prestigiu,

FOTBAL 
PE GLOB

LOTURILE ECHIPELOR 
UNGARE

Federația de specialitate din Un
garia a anunțat componența lotu
rilor in vederea întîlnirilor cu fot
baliștii români. LOTUL B : Szeni- 
mihaly, Keglovics, Orban, Solymosi, 
Jugos, Kiss, Laczko, Bankuti, Sza
bo, Varsanyj, Szurgent, Kalmar, 
Dunai II, Sikora și Takacs. Lotul 
sosește joi noaptea la Timișoara ; 
LOTUL DE TINERET: Bicskei. 
Rothermel, Formagini, Gal, Hor
vath (Fsrencvaros), F, Horvath 
(Tatabanya), Konrad, Nosko, So- 
mogyi, Pusztai, G. Toth, Gyulai 
III. Fazekas și Kozma. Lotul so
sește vineri seara cu avionul la 
București. LOTUL DE JUNIORI : 
Szikingcr, Brankovics, F. Nagy, L. 
Nagy, Kolar, Radies, Kovacs, Me- 
szaros, Sas, I’ozsgai, Maurer, Legra- 
di, Palicsko, Szigeti și Doboș. în- 
tîlnirea dintre juniorii unguri și ro
mâni se dispută sîmbătă după-a-

DIN NOU
O SĂPTĂMTNĂ BOGATA

In această sâptămînă au loc în 
Europa nu mai puțin de 20 de 
partide oficiale. Iată cite va din
tre ele :

MIERCURI :
In „C.C.E.* ; Dinamo Kiev—Cel

tic Glasgow (în tur 2—1) ;
In „CUPA CUPELOR* : Motor 

Zwickau—Torpedo Moscova (în 
tur 0—0) :

în „CUPA ORAȘELOR TIR- 
GURI“ : F. C. Liverpool—Malmo 
(în tur 2—0); Skeid Oslo—Bologna 
(în tur 0—2); Glasgow Rangers— 
Dynamo Dresda (în tur 1—1).

în CAMPIONATUL EUROPEAN:
Grecia—Austria ; Danemarca—O- 
landa.

SÎMBATA :
în CAMPIONATUL EUROPEAN;

R.F.G.—-iugoslavia.
DUMINICA :
în CAMPIONATUL EUROPEAN:

Belgia—Polonia.

miază la Budapesta pe stadionul 
M.T.K- cu începere de la ora 15,30

TRAKIA ÎNVINGĂTOARE 
LA TOLBUHIN

In etapa a 9-a a campionatului 
bulgar, _ campioana țării, Trakia 
Plovdiv, a jucat la Tolbuhin cu for
mația locală Dobrudja. Fotbaliștii 
de la Trakia au obținut victoria cu 
scorul de 1—0. Alte rezultate: 
Spartak Sofia — Minior Pernik 
2—1; Ccrno More Varna — Levski 
Sofia 2—3 ; Spartak Plovdiv — Sli- 
ven 3—3 ; Slavia Sofia — Lokomo
tiv Sofia 1—3 ; Botev Burgas — Lo
komotiv Plovdiv 2—1 ; Ț.S.K.A. 
Cerveno Zname — Botev 4—0.

In clasament, pe primul loc se 
află formațiile Ț.S.K-A. Cerveno 
Zname și Lokomotiv Sofia cu 15 
puncte, urmate de Levski Sofia cu 
14 puncte. 

care-i mărește șansele de a •- 
cupa un loc fruntaș în clasa
mentul grupei. Astăzi, România 
joacă cu Polonia.

Alte rezultate, furnizate de 
Agerpres : grupa A, la Helsinki: 
Spania — Finlanda 69-76 (36-41),

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
TURNEUL DE ȘAH DE LA SUBO- 
TIȚA, ÎNAINTEA ULTIMEI RUNDE

In turneul candidatelor la titlul 
mondial de șah de la Subotița au 
continuat întîlnirile întrerupte din 
rundele 12—16.

In partida întreruptă din runda 
a 16-a, Alexandra Nicolau a fost 
învinsă de Alia Kușnir. Alte rezul
tate : Friedman — Heemskerk 
0—1 ; Zatulovskaia — Marcovici 
1—0 ; Nedelcovici — Asenova 1—0 ; 
Novara — Kozlovska remiză. In 
urma acestor rezultate, înaintea ul
timei runde, în clasament conduce 
șablsta sovietică Alia Kușnir cu 
12'/, p, urmată de Zatulovskaia — 
12 p, Stadler ll*/2, Kozlovska 10‘/2 
(1) p, Nedelcovici 10*/2 p, Kislova 10 
(1) p, Nicolau 9'/2 puncte.

• Pentru prima oară în istoria 
șahului, la Riga s-a deschis o Aca
demie șahistă. Lecția inaugurală a 
fost susținută de marele maestru 
Iuri Averbach. Printre lectori se 
numără fostul campion mondial Mi
hail Tal, marii maeștri Isac Bole- 
slavski, Igor Bondarevski, Nikolai 
Krogius.

★

INTÎLNIREA de tenis, contînd 
pentru finala zonei asiatice a „Cu
pei Davis“, dintre selecționatele In
diei și Japoniei, s-a încheiat cu re
zultatul de 4—1 în favoarea tenis- 
manilor indieni. In ultimele două 
partide de simplu, Watanabe (Ja
ponia) l-a învins cu 6—8, 6—2, 6—2, 
6—1 pe Mukerjea (India), iar Lall

PE MERIDIANELE SPORTIVE ALE LUMII
Emile Griffith. Tereza Stadler, Jacques Anquetil și „Cupa 

Davis". Iată cîteva nume, citeva competiții, comentate pe larg în 
lumea sportului, de-a lungul săplămînii care a trecut. Să Ie facem 
o succintă trecere în revistă, derulind filmul evenimentelor din 
prim-planul actualității sportive internaționale.

★

Pe cerul dimineții încă palide, 
stelele se sting una cîte una... 
Scriam acestea în preziua me

ciului Benvenuti—Griffith. Și iată 
pălind steaua Iul Nino Benvenuti, 
prăbușit în haosul celor învinși, de
posedat de titlul cel mai prețios din 
cariera sa de pugilist. Visul fru
mos al lui Nino, primul italian cam
pion mondial la categoria mijlocie, 
a durat numai 5 luni. El a luat 
sfîrșit vinerea trecută, la ,,Shea 
Stadium" din New York, cînd ne
grul american Emile Griffith a rein
trat în posesia centurii.

Victoria obținută la 17 aprilie, a- 
vantajul în alonjă și în greutate. îl 
dădeau pe Benvenuti favorit chiar 
la cotele bookmakerilor newyor- 
kezi. Realitatea este că Nino, deși 
superior în stil șj tehnică (au re- 
cunoscut-o toți specialiștii), nu mai 
era același din primăvară. Condi
ția sa fizică lăsa mult de dorit. 
De altfel, corespondentul ziarului 
„11 Giorno" întrevedea o eventuală 
înfrîngere, reproșîndu-1 lui Nino 
amețeala de care s-a lăsat cuprins 
după victorie, lungile „turnee de 
sărbătorire" efectuate de-e lungul și 
de-a latul Italiei.

La 29 de ani. Griffith rămîne cam
pionul categoriei în care au strălucit 
cele mai mari stele ale boxului 
profesionist. începînd cu Billy 
Papke și Mareei Thll, continuînd cu 
Tony Zale, Graziano. Cerdan, La 
Motta pînă la Sugar Robinson. Să 
creionăm un scurt portret al cam
pionului, autorul uneia din cele mai 
spectaculoase reveniri (come-back) 
din istoria sportului eu mănuși, în 
care odată «e spunea că „foștii 
campioni nu se întorc niciodată...*» 

Originar din Insulele Virgine, Emile 
Griffith a debutat cu 7 ani în urmă 
la categoria semimijlocie, al cărei 
campion mondial a fost timp de 
cîțiva ani. Printre învinșii săi s-a 
numărat și nefericitul Banny Kid 
Paret, decedat în urma dramaticului 
meci de la Madison. In 196(5. trecînd 
la categoria mijlocie l-a deposedat 
de titlu pe nigerianul Dick Tiger 
care a suferit atunci și primul

Olanda — Polonia 65-69 (32-32) 
Cehoslovacia — Belgia 92-72 
(46-39); grupa B, la Tampere: 
Franța — Bulgaria 67-65 (27-36), 
Ungaria — Italia 80-73 ( 33-27)
R. D .Germană — Izrael 67-75 
(36-34).

(India) a dispus cu 6—2, 9—7, 6—3 
de Konishi (Japonia).

CURTIS COKES ȘI-A PĂSTRAT 
TITLUL

Boxerul american de culoare 
Curtis Cokes si-a păstrat titlul de 
campion mondial (profesionist) la 
categoria semi-mijlocie, învingîn- 
du-1 prin k.o. tehnic în repriza a 
8-a pe Shipes.
• învingîndu-1 pe americanul Fre- 

dle Little Ia puncte (după 13 reprize), 
sud-coreeanul Kim Ki Soo șl-a păs
trat titlul de campion al lumii la cat. 
„superweiter*.
LA PRAGA: TURNEU INTERNA
ȚIONAL DE HOCHEI PE GHEAȚA

Turneul internațional de hochei 
pe gheață desfășurat timp de trei 
zile la Praga s-a încheiat cu vic
toria formației cehoslovace Loko
motiv Poprad (grupa ,,A“) și echi
pei poloneze Nowy Târg (grupa 
,,B“). Iată rezultatele înregistrate 
în ultima zi a turneului: grupa 
„A" : Bohemians Praga — Dinamo 
Weisswasser (R.D. Germană) 1—4 
(0—1, 0—3, 1—0) ; Lokomotiv Poprad 
— Sparta Praga 2—0 (0—0, 0—0, 
2—0); grupa „B”; Nowy Târg — 
Sonp Kladno 6—1 (1-1, 2—0, 3—0) : 
selecționata orașului Tampere (Fin
landa) — Motorolet Praga 14—3 
(5—0, 4—0, 5—3).

• Intîlnîrea Internațională de 
atletism dintre selecționatele Fran
ței și Portugaliei, desfășurată la 
Marsilia, s-a încheiat cu victoria 
sportivilor francezi, învingători cu 
138—69 puncte. Cel mai valoros re
zultat al concursului a fost înregis
trat în proba de 100 m, cîștigată de 
sprinterul francez Roger Bambuck 
cu performanța de 10,2 s.

★ ★

kno-ck-down din cariera sa. Și-a 
apărat de dcuă ori titlul în fața lui 
Joey Archer. înalt de 1,69 (greu
tate 70 kg). Griffith este o adevă
rată forță a naturii, un boxer cu o 
mare vitalitate, extrem de dur și 
de rezistent Loviturile sale preferate 
sînt croșeurile și jabul de dreapta. 
Ca și Jack Ir Motta, atacă dezlăn
țuit în ultimul minut al reprizei 
pentru a impresiona juriul. Se spune 
că această tactică i-ar fi adus unele 
victorii la puncte. In palmaresul 
său figurează 53 de meciuri cîștigate, 
dintre care 19 prin K.O.

Acesta este învingătorul lui Nino 
Benvenuti.

Rareori a putut fi urmărită o 
întrecere șahistă cu o desfă
șurare atît de agitată ca acest 

turneu al candidatelor, de Ia Subo- 
tița.

Să recapitulăm, cronologic, faptele. 
După un start „în pluton'*, cu ega
lități între fruntașe, în rîndul că
rora se aflau Alexandra Nicolau 
(România), Tereza Stadler (Iugosla
via), Alla Kușnir șl Tatiana Zatu
lovskaia (U.R.S.S.), se produce pri
ma lovitură de teatru. Runda a 7-a. 
Nicolau întîlnește pe Stadler, în- 
tr-o partidă care oferea ambelor 
adversare șansa de a se distanța. 
Reprezentanta României nu negli
jează această posibilitate și atacă 
impetuos. Piesele lui Stadler sînt 
în totală defensivă și la începutul 
ultimei ore de joc infringer ea iu
goslavei se conturează cu pregnanță. 
Dar... intervine greșeala. în poziție 
net avantajoasă. Nicolau se avîntă 
Intr-o combinație riscantă, nu cal
culează cu precizie răspunsurile ad
versarei și pînă ia urmă, pierde o 
figură și partida. Se distanțează, 
deci, Stadler. Mai întii cu un punct 
față de pluton. Apoi — poate și cu 
concursul adversarelor mai slabe — 
la două puncte. Se părea că vom 
asista la un finiș fără istoric, cu o 
cîștigătoare detașată.

Și iată, însă, că încep loviturile 
de teatru în serie. De data aceasta 
purtînd o amprentă* dramatică. Cu

Cea de-a doua 
confruntare dintre 
selecționata mas
culină de volei a 
orașului Tokio și 
Steaua București, 
desfășurată ieri 
seara în sala Flo- 
reasca, s-a înche
iat cu același re
zultat ca și me
ciul de luni: 3-1 
în favoarea oas
peților. Pe seturi 
— 15-7, 15-3, 6-15, 
15-9, după 80 mi
nute de joc, de-a 
lungul căruia sco
rul a evoluat ast
fel : 0-1, 1-1, 1-2,
2-2, 2-4, 5-4, 5-5, 8-5. 
8-6, 9-6, 9-7, 15-7 ;
2- 0, 2-2, 10-2, 10-3, 
15-3; 0-3, 1-3, 1-6,
3- 6, 3-13, 6-13,
6- 15; 6-0, 6-1, 7-1,
7- 5, 8-5, 8-6, 10-6
10-7, 11-7, 11-8,
13-8, 13-9, 15-9.

Bucureștenii ati 
început partida 
extrem de slab, 
comițînd nume
roase greșeli în
deosebi în apăra
re, Ia dublaje, ca 
urmare a acestui 
fapt japonezii 
punctînd în pri
mele două seturi 
cu destulă ușu-
rință. Abia în cel Blocajul 
de al treilea, vo- plus,
Ieibaliștii noșlri 
acționează decis, blocajul se gru
pează prompt, iar atacul lor ca
pătă varietatea necesară, prin- 
zînd deseori pe picior greșit a- 
părarea adversă, care este ast
fel depășită net în această par
te a disputei. In ultima „repri
ză*. japonezii își iau de la în
ceput măsurile tactice cuvenite 
concentrîndii-și la maximum a- 
tenția asupra activității lor de la 
blocaj. De altfel, este atributul 
mulțumită căruia niponii au și 
reușit să-și domine adversarii în 
finalul meciului, cîștigînd clar 
întrecerea. Dar ajutați, nu-i mai 
puțin adevărat, și de „căderea" 
steliștilor, aceasta, ca o conse
cință, desigur, și a consumului 
mare de energie din setul al trei
lea, pe care gazdele l-au jucat 
într-un ritm foarte iute.

două runde înainte de sfîrșit. Te
reza Stadler pierde la sovietica Za
tulovskaia și lasă pe drum un punct 
prețios. Urmează o nouă partidă 
derbi, Stadler—Kușnir. Fosta lideră 
este înfrîntă și egalată pe primul 
loc. Penultima rundă. Adversara 
iugoslavei este Margareta Perevoznic. 
Jucînd excepțional, fosta campioană 
a României încheie ..seria neagră" 
a Terezei Stadler. Victorie în 42 de 
mutări a româncei ; orice speranță 
spulberată pentru fosta lideră... 
Fiindcă în aceeași rundă, Alexandra 
Nicolau pierdea o partidă grea în 
fața Allei Kușnir, acum virtuală 
cîștigătoare a turneului.

Interesant, cum evoluția, adesea 
sinuoasă, a șiahistelor noastre în 
turneul candidatelor a decis indirect 
întregul rezultat al luptei pentru ca
lificarea la ultima treaptă a între
cerii pentru titlul suprem — me
ciul cu actuala campioană mon
dială, Nona Gaprindașvili.

A trecut aproape o sâptămînă de 
cînd spectatorii prezenți pe 
velodromul Vigorelli din Mila

no — martori la stabilirea unui 
nou record mondial al orei — îl 
aplaudau frenetic pe „blondul nor
mand", dar excepționala performanță 
i ciclistului francez Jacques Anque
til (47,493 km), este dominată de 
întrebarea : a fl sau a nu fi ? Cir
cumstanțele care au dus la ecest 
deznodămînt se cunosc : medicul 
Marena, desemnat de Federația ita
liană pentru controlul antidoping, 
s-a prezentat la terminarea cursei 
la oablna lui Anquetil. solicitîndu-i 
o probă de urină. Geminlani, care 
il însoțea, ca întotdeauna, l-a rugat 
pe doctor să vină peste o oră la 
hote), dar Italianul a refuzat ; în 
aceeași seară Anquetil plece spre 
Paris.

Și a început confruntarea opiniilor. 
Cei care ar dori ca în excelentul 
palmares al „domnului cronometru" 
să figureze $1 acest excepțional re
cord. atît de mult rfvnit de cei mai 
valoroși ași al sportului pe două 
roți. îi explică șl justifică refuzul, 
pledfnd pentru omologare. „Este 
adevărat, nti s-a prezentat la con
trolul antidoping, dar e la fel de 
adevărat că în Italia stipraalimen- 
tația (formulă elegantă folosită de 
italieni pentru dopaj) nu este încă 
codificată, regulamentul « nebulos** 
— declară ei. Cei „contra" apelează 
la obligația pe care o are U.C.L de 
a respecta cu strictețe propriile sale

selectionatei orașului Tokio respinge, o dată in
tacul formației bucureftene

Foto : T. Roibu

Cei mai buni de pe teren i 
Koizumi, Kimura, Mitsnmori și 
Yokota de la învingători, respec
tiv Rauh, Stamate, Poroșnicu șl 
Iorga.

Au condus inegal arbitrii
I. Armeanu și N. Beciu.

— C. F. —

PE SCURT
• După Italia, o altă țară renunță 

de a mai participa la preliminariile 
olimpice de ’ fotbal : este vorba de 
Turcia, car^ a anunțat că va deplasa 
la Ciudad de Mexico numai 16 luptă
tori, 3 atleți și 4 boxeri.
• S-a stabilit ca tragerea la sorți 

pentru turul al doilea al „Cupei ora
șelor tîrguri* să aibă loc la 11 oct., 
la Zurich.

hotărîri. privitoare la controlul anti
doping, hotărîri care ar duce nu 
numai la anularea noului record 
mondial, ci și la amendarea lui 
Anquetil cu 300 000 de lire italiene... 
Alt ciclist francez. Bernard Guyot, 
făcea o declarație semnificativă : „Si 
eu aș fi refuzat să mă prezint la 
control, chiar fără să fi uzat de 
stimulente. Dacă se va admite anu
larea performanței lui Anquetil. pro
pun U.C.l. să inaugureze o nouă 
tabelă de recorduri mondiale*.

în orice caz, problema recordului 
mondial al lui Anquetil este foarte 
delicată și ședința Secretariatului 
U.C.l. de la 13 octombrie se anunță 
furtunoasă.

Două vechi competitoare și o pre
zență inedită, în întrecerile de
cisive pentru trofeul suprem al 

tenisului. Spania, finalistă inter-zone, 
așteaptă acum deznodămîntul celei 
de a doua semifinale, care opune 
echipele Indiei și Republicii Sud 
Africane. Ultima debutează în fazele 
finale ale „Cupei Davis" și — tre
buie s-o spunem fără înconjur — 
cu șanse apreciabile. In rindurile 
tenismanilor sud-africani și-a făcut 
apariția. în acest sezon, un as al 
rachetei venit din Australia, Bob 
Hewitt. Stabilit în țara de la ca
pătul continentului negru, ex-aus- 
tralianul și-a început o nouă ca
rieră, prestigioasă. împreună Cu 
Fred McMillan, el face o excelentă 
echipă de dublu, cîștigătoare în a- 
ceșt an a Wimbledonului. Iar cu 
Cliff Drysdale formația pentru jocu
rile de simplu este, de asemenea, 
redutabilă.

în meciul care urmează, cu India 
— finalista de anul trecut a com
petiției — șansele hîrtiei converg că
tre sud-africani. Și atunci. Spania v» 
fi ultimul obstacol în drumul spre 
Australia pentru a disputa marea 
finală Bob Hewitt sau Manuel 
Santana 7 Fiindcă între acești doi 
virtuozi ai sportului alb se va de
cide. de fapt rezultatul. Așa cum la 
București, în memorabile întîlnlre 
dintre tenismanii spanioli și români, 
victoria la limită a echipei iberice 
(3—2) a fost opera — în principal — 
a lui Santana.

„Manolo* se pregătește desigur 
pentru a doua se apariție în ehal- 
lenge-round meciul ultimelor zile ale 
anului 1967. care va decide pe pose
sorii faimoase* „Saletiere de argint*.

Comentarii de ILIE GOGA, 
CONSTANTIN MACOVEI ți 
RADU VOIA
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