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UN TEST IMPORTANT PENTRU JUNIORII ROMANI

DUBLA PARTIDĂ DE
CU NAȚIONALA T

Astăzi la Moreni și sîmbătă 
la Giurgiu, echipa națională de 
juniori a României întîlnește 
în două meciuri amicale, de 
tradiție, echipa similară a Tur
ciei.

Cele două întîlniri de fot
bal au o importanță deosebită 
pentru antrenorii formațiilor 
respective, aflați în faza ulti
melor tatonări in alcătuirea lo
turilor pe care le vor prezen
ta la Turneul U.E.F.A., ce se 
va desfășura, primăvara viitoa
re, în R.D. Germană.

„Ceea ce ne preocupă în pre

zent este omogenizarea forma
ției și definitivarea, pe cît po
sibil, încă din această perioa
dă, a lotului", ne-a declarat 
antrenorul Gh. Ola,

Solicitat să ne indice o for
mație probabilă, Gh. Ola ne-a 
comunicat numele celor 14 ju
cători ce vor fi rodați în aceste 
două meciuri : Negru (Iorda- 
che) — Cristache, Drăgan, G. 
Sandu, Hajnal, Beldeanu (Vi- 
șan), Broșovschi, R. Ionescu, 
Petreanu (Bujor), Ștefănescu, 
Atodiresei.

RAPID-U.K. (TTEBORG 1-1 (0-0)
Fotbaliștii de la Rapid au 

Intîlnit ieri echipa suedeză 
Î.F.K. Goteborg. în prima re
priză, ambele formații au ju
cat prudent, preocupate să nu 
primească gol, ca într-un meci 
cu miză. Se poate spune ast
fel că primele 45 de minute 
de joc n-au stîrnit nici un fel 
de interes în tribune unde se 
, • Iau aproape 7 000 de specta
tori.

La reluare, oaspeții se avîn- 
tă în atac și, profitînd de stîn- 
găcia cu care Lupescu și Mo- 
troc au aplicat tactica ofsai-

Ridicători, afară !

PRIMUL AUTOMAT
ROMÂNESC DE RIDICARE

A POPICELOR

dului, au reușit să înscrie în 
min. 65 prin Swărd. Jocul con
tinuă într-o notă echilibrată 
lăsînd impresia că partida se 
va termina cu victoria suedezi
lor. Dar, în min. 79, Năstures- 
cu cu perseverența-i cunoscu
tă, urmărește un balon ce pă
rea pierdut și înscrie egalînd 
astfel situația. Deci, 1—1.

A arbitrat corect Mirceă 
Sadoveanu (București).

ÎN PAC. 2—3:

CALENDARUL
COMPETIȚIILOR SPORTIVE

REPUBLICANE
PE ANUL 1969

Inge Schanding, căpitana echipei R.D.G. a. ajuns pe semicerc in poziție favorabilă și va înscrie un gol spec
taculos. In jurul ei, trei handbaliste sovietice: Osetinskaia, Jivîh și Șabanova, privesc cu îngrijorare faza.

Foto : V. BAGEAC

„CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI" LA HANDBAL

0 ETAPĂ INAUGURALĂ FURTUNOASĂ
Ieri la prînz s-a inaugurat și 

omologat primul aparat româ
nesc de ridicare automată și 
înregistrare electronică a popi
celor doborîte.

Această frumoasă realizare 
în domeniul automatizării jo
cului de popice este rodul u- 
nui colectiv de ingineri, tehni- 
nieni și muncitori de Ia Insti
tutul de cercetări și proiectări 
pentru industria electrotehnică. 
Primele rezultate sint mai mult 
debit îmbucurătoare, noul apa
rat îndeplinind cu precizie toa
te manevrele solicitate de re
gulamentul concursurilor inter
naționale. Realizatorii lui me
rită cu prisosință toate felici
tările.

în imaginea alăturată, foto
reporterul nostru, Vasile Ba- 
geac, a surprins, în timpul o- 
mologării, tuburile care colec
tează popicele ieșite din con
curs, pentru a ]e așeza în lă
cașul lor.

DUPA O PRIMA REPRIZĂ EXCEPȚIONALĂ

HANDBALIST!! ROMÂNI DIN NOU VICTORIOȘI
5 7

IN FAȚA CAMPIONILOR LUMII: 22-18 (12-5)
CLUJ, 26 (prin telefon de la tri

misul nostru). — Sala sporturilor 
din localitate a fost marți seara un 
vulcan în fierbere, peste 4 000 de 
aprigi susținători ai echipei repre
zentative ținînd să fie prezenți la 
meciul revanșă dintre echipele de 
handbal ale Cehoslovaciei și Ro
mâniei. Oaspeții, destul de afectați 
după înfrîngerea la scor suferită 
Ia București, au dorit cu tot dina
dinsul să ofere o replică pe măsu
ra renumelui de campioni ai lumii. 
Ambiția jucătorilor români, do

rința lor fierbinte de a dovedi că 
succesul de duminică nu a fost în- 
timplător s-au dovedit infinit mai 
puternice.

încă, din primele minute „7”-Ie 
tării noastre s-a dezlănțuit într-o 
manieră impresionantă. Acțiuni' de
bordante, pornite într-un ritm de-a 
dreptul infernal, pătrunderi decise 
și șuturi imparabile au marcat 
startul furtunos al românilor. Chi- 
cid. de trei ori, Goran și Guneș 
percutează cu mare precizie poarta 
lui Skarvan (preferat lui Arnost la

începutul meciului) și, după 14 mi
nute, românii conduc cu 5—0 !

Oaspeții fac eforturi, asaltează 
continuu poarta, dar Penu este de 
netrecut. Trecuseră 15 minute și ci
fra de pe tabela de marcaj din 
dreptul campioanei mondiale rămă
sese. neatinsă. A fost nevoie de un 
7 m pentru ca Greno să înscrie 
primul gol al echipei sale.

Adrian VASIL1U

(Continuare în pag. a 4-a)

De obicei, etapele inau
gurale ale turneelor in
ternaționale de hand
bal sînt mai puțin in
teresante. Sînt progra
mate partide fără echi
libru, echipele nu ma
nifestă prea multă pof
tă de joc, rezervîndu-și 
forțele pentru jocurile 
„cheie". Dar ieri, în 
prima etapă a „Cupei 
orașului București" lu
crurile s-au ■ petrecut 
altfel. Meciurile au fost 
frumoase, cu pasionan
te răsturnări de scor, 
promițătoare, deci, pen
tru desfășurarea ulte
rioară a competiției.

ROMÂNIA—ROMA
NIA TINERET 17—8 

(9-4)
Tineretul a pornit vi

jelios, dar echipa ad
versă și-a „betonat" a- 
părarea și în primele 
minute a rezistat cu 
succes. După un sfert 
de oră de joc — carac
terizat printr-un echili
bru de forțe în teren 
și un „egal" pe tabela 
de marcaj — în prima 
echipă a intrat Starck- 
Stănișel, care a dat a- 
tacului un plus de vi
vacitate și clarviziune. 
Din acest moment, se
nioarele au luat condu
cerea și s-au distanțat, 
încheind prima repriză 
cu un avantaj de 5 
puncte, suficient de 
consistent pentru a le 
scuti de emoții în par
tea a doua a meciului.

Arbitrul Mihai Pe
trescu (România) a con
dus formațiile : ROMÂ
NIA: Anca (Climovschî)- 
Stănișel (6), Ilîe (1), 
Băicoianu (2), Arghir 
(2), Sauer (1), Soos (2), 
Sramco (2), Munteanu
(1) , Oancea, Furcoi.
ROMÂNIA TINERET: 

Buzaș (Oprea)-Micloș
(2) , Neghină (1), Vasi-

lescu (1), Matache (2), 
Costandache (1), Ma
ghiari (1), Petrache, 
Cordoș, Manciu, Nedeî- 
cu.

IUGOS.LAVIA— 
UNGARIA 10—8 (6—5)

Cel de al doilea joc 
al turneului ne-a oferit 
o frumoasă surpriză. 
Și anume : tînăra echi
pă a Ungariei. în rîn
durile căreia nu a mai 
intrat nici una dintre 
marile jucătoare, ce nu-

PROGRAMUL 
DE AZI : ora 17 : 
R. D. Germană— 
Ungaria; ora 18,10: 
România tineret— 
Iugoslavia; ora 
19,20 : România— 
U.R.S.S.

mai cu doi ani în ur
mă cucereau titlul de 
campioane ale lumii.

Astfel că in loc de 
victime sigure, tinerele 
jucătoare maghiare s-au 
transformat rapid, a- 
dică încă din primele 
minute, în egale adver
sarelor lor, au condus 
sau au reușit să men
țină scorul egal pînă 
în ultimu] minut al 
primei reprize, benefi
ciind și de forma excep
țională a portarului lor, 
Kovacs. Și, să mai no

tăm că pînă la înche
ierea acestor 25 de mi
nute de joc, jucătoare
le iugoslave au înscris 
5 din cele 6 goluri ale 
lor din aruncări de la 
7 m ! La reluare, echi
pa iugoslavă a luat un 
ușor avantaj (min. 27: 
7—5), lăsîndu-ne impre
sia că se va detașa în 
învingătoare. Dar, re
plica formației maghia
re nu a întîrziat, ast
fel. că pînă în ultimele 
minute ale întîlnirii re
zultatul a stat sub sem
nul incertitudinii, vic
toria revenind în cele 
din urmă formației iu
goslave, care a dovedit 
un plus de experiență.

Arbitrul Gh. Popescu 
(România) a condus 
formațiile :

IUGOSLAVIA : Istva- 
novici—Kebernjak (1), 
Veinovîci (3), Sama rd ja, 
Radakovici (2), Ninko- 
vici (1), Zovko, Kara- 
batici, Jasici, Tomasec 
(1), Knezevici (2).

UNGARIA : Kovacs— 
Schway er (1), Ilona Sza
bo (2), Kurucsai, Rozsa- 
hegyi, Kovacs (4). lu- 
dith Szabo, Hornak, 
Kiss, Toth (1).

Nușa MUSCELEANU
Călin ANTONESCU

(Continuare 
tn pag. a 4-a)

A

NTE

SCHIORI
ROAAÂNI

PE PÎRTIILE
DEN ITALIA
Șl FRANȚA

După o perioadă de 
pregătire pe uscat . lotul 
național de schi alpin a 
plecat in Italia, pentru 
a se antrena, pe zăpadă, 
pe pîrtiile din apropie
rea localității Bolzano. 
Apoi, schiorii noștri vor 
concura la Val d’Isere și 
Les Contamines, in 
Franța. Au făcut deplasa
rea C. Tăbăraș, V. Brenci, 
D. Cristea, Gh. Vulpe, D 
Munteanu, Al, Bogdan și 
C. Tudor. In fotografie, 
o imagine surprinsă la 
un antrenament pe us
cat, condus de antreno
rul lotului prof, I. Matei.

Deși n-au obținut 
decit remize, cei doi 
lideri ai finalei șa
hiștilor — Traian 
Stanciu și Emanuel 
Reicher — se mențin 
în frunte Și după run
da de aseară, a 4-a. 
Ei au acum cîte 3 p, 
fiind urmați în clasa
ment de D. Drimer,

Gh. Mititelu și £. Teo- 
dorescu, cu cîte 2’A p. 
Rezultatele : Segal — 
Stanciu %—*A, Rei
cher — Waisman 
*A—*A, Șuta — Dri
mer 0—1, Mititelu — 
Varabiescu 1—0, Teo- 
dorescu — Ghizdavu 
1—0, Szabo — Botez 
*A—’A, Pavlov — Ma
zes *A—‘A, Zara — 
Buza 1—0, Ungureanu 
— Urzică 1—0, Volcu- 
lescu — Troianescu
întreruptă.

i CIMENT
i
i
i
i
i
i
i
i

I

A
m ovut o toamnă prelungă, 
cu cîteva răbufniri premature 
de frig, e drept, dar însu- 
mînd pînă la urmă mai multe 
zile calde ca de obicei, neo
bișnuit de frumoase. Au pro

fitat de acest supliment de vreme bună 
toți sportivii, în special cei a căror 
activitate este traditional legată de 
arenele, în aer liber. Așa s-a putut 
prelungi și sezonul tenismanilor, care 
altădată obișnuiau să pună racheta în 
cui la prima somație a ploii.

Acum, picăturile cernute din înalt 
se opresc in răstimpuri. Sportivii, cei 
mai mulți, ies din nou pe terenuri, 
pentru antrenamente și jocuri, sub pa
văza caldă a treningurilor mai groase. 
Jucătorii de tenis, însă, nu. Ei nu pot 
profita — motivat — de aceste noi 
termene dinaintea scadenței irevocabile 
a iernii. Tenisul este spectator imobil 
la starturile aprinse ale celorlalte spor
turi. Cauza ? Limpede : pînă apucă 
să se usuce bine un teren cu zgură 
roșie, oricît de bine drenat, vine altă 
ploaie. Iar la tenis, mingea udă nu 
mai poate fi folosită cum trebuie, cor
zile rachetei la fel

Deci, stăm... Și așteptăm primăvara, 
sau o oră-două rupte din programul 
parcimonios pentru tenis al sălilor bucu- 
reștene, atît de solicitate iarna de alte 
discipline sportive, avînd investitura 
de sezon.

Ce se poate face pentru „sportul 
alb" ? O sală — veți spune. Sau mai 
multe. Evident, ar fi soluția cea mai 
completă, dar nu și cea gospodăreas
că. Ne gîndim la rezolvări mai prac
tice, mai curînd accesibile. Și acestea 
sînt, de fapt, foarle 
terenuri de ciment.

S-a mai scris, în 
pre avantajele unor 
de tenis. Suprafața .OilalCu-
fă, este cel mai puțin afectată de in
temperii. La cîteva minute după înce
tarea ploii, terenul se usucă, poate fi 
folosit pentru joc. în plus — nota bene 
— întreținerea lor se face mult mai 
ușor, ea nu reclamă nici pe departe 
investițiile periodice ale unui teren 
obișnuit. O dată făcut, îl ai gata pre
gătit pentru ani. O mătură și un fur
tun cu apă, iată toată aparatura de 
întreținere necesară. Nu tăvălug, nu 
zgură, nu operații de nivelare. Mai 
putină mînă de lucru, mai puțină chel
tuială.

Să prevenim unele posibile contra- 
argumente. Cimentul, sau betonul, se 
pot totuși deteriora la variațiile mari 
de. temperatură, specifice țării noastre. 
Aci va trebui si putină experiență in 

| materie, dacă nu vrem s-o folosim di
rect pe cea a admirabililor noștri con
structori, . care toarnă betonul marilor 

I blocuri si în plină iarnă. Dacă nu va 
| fi bun cimentul, se poate încerca și 

cu asfalt, mai rezistent și mai puțin 
| susceptibil de deteriorări.
| Cu terenurile de ciment, sezonul de 

tenis se prelungește cu multe săptă-
I mîni, el poate continua 'și în cursul

iernii. în locul celor 7 luni de sezon,
obișnuite, putem avea ușor 9, chiar 10 

| luni pe an de activitate în aer liber.
Dar nu numai această latură a pro
blemei pledează favorabil. Argumen- 

l tele „pro" privesc însăși calitatea te- 
| nisului. Pe ciment, jocul este mai ra

pid, mai interesant. Este un alt tenis, 
I modern, o adevărată probă de mă

iestrie. Jucînd pe ciment, tenismanul 
este constant chemat să acționeze 

Ipid, să folosească loviturile tari, 
victoria o are numai cel ce știe 
folosească mai bine forța și viteza 

i execuție.
în multe țări ale lumii, terenurile 

de ciment au fost adoptate în proara- 
j mul de pregătire, ca și îrj cel compe- 

lițional. Cu ani în urmă, la Moscova, 
autorul acestor rînduri asista la antre- 

i namentele lotului sovietic de tenismani 
juniori, pe asemenea terenuri, sub con
ducerea ilustrului pedagog . britanic 

I Fred Perry. Rodul acelor lecții de te
nis pe ciment (și pe gazon) s-a văzut 
după ani, m jocul incisiv și rapid, 

| absolut modern, al unor Aleksandr Me- 
treveli sau Serghei Lihaciov.

Terenurile tari — de ciment, beton
I sau asfalt — sînt de multă vreme un 

cadru obișnuit al concursurilor de tenis 
din Australia, din S.U.A. și din alte

I țări de pe continentul american. în 
„Circuitul Caraibilor" — ne relata Ion

1 Țiriac, anul trecut —. aproape jumă- 
I tate din concursuri se joacă pe ciment.

Un joc pretențios, care solicită pe spor- 
I tiv, îl obosește, dar îi majorează con- 
. siderabil potențialul virtual. Poate că 

apogeul de formă înregistrat de a- 
1 tunci încolo de Tiriac s-a datorat toc- 
■ mai acelui stagiu de concursuri pe ci

mentul caraibian.
I în concluzie : sezon mai bogat, tenis 
l mai bun — iată ce ne oferă terenul 

de ciment. De ce nu-l adoptăm ?

Radu VOIA

ample. Anume —

ziarul nostru, des- 
asemenea terenuri 
lor dura, rezisten-

ra- 
iar 
sâ 
de

I 
I 
I
I 
I

I
I
I
I
I

Substanțiale îmbunătățiri în jocul 
rugbyștilor selecționabili

Dragomirescu, mijlocaș la deschidere sau centru ?

Ultima verificare efectuată prin 
meci de antrenament in cadrul lo
turilor A și B de rugby a avut da
rul de a le insufla putinilor pre- 
zenți pe marginea terenului cen
tral de la stadionul „23 August” 
serioase speranțe înlr-o compor
tare bună duminică 1 decembrie.

într-adevăr, radical deosebită a 
fost, de această dată, evoluția se- 
lecționabililor în raport cu prece
dentele antrenamente de verifica
re. Am avut chiar impresia că u- 
nul dintre principalele atiîuri ale 
formațiilor de aur, care făcuseră 
să pălească steaua rugbyului fran
cez, a reapărut: combativitatea, 
dîrzenia, insistența pînă la capăt

tn atac și In apărare au concre
tizat acel element greu pondera
bil care se numește DĂRUIRE și 
pe care l-am cerut și dorit cu per
severență.

Formația pare a se cristaliza și, 
exceptînd problemele veșnice (poa
te chiar insolubile...) ale anumitor 
posturi, antrenorii pot axa munca 
din zilele rămase pînă la meciurile 
România-Franța și România B— 
Polonia pe menținerea la nivelul 
fizic, tehnic și tactic arătat dumi
nică, precum și pe asigurarea cli
matului psihic optim în rîndurile 
reprezentanților noștri.

G. RUSSU-ȘIRIANU

(Continuare in pag. a 4-a)
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CALENDARUL COMPETIȚIILOR SPORTIVE REPUBLICANE PE ANUL 1969
Sistemul competițiilor sportive constituie 

un element de bază al organizării și desfă
șurării activității sportive, al practicării di
feritelor ramuri de &port.

Plenara CNEFS din septembrie 1968, ana- 
lizînd organizarea ' competițiilor sportive, a 
aprobat o serie de măsuri menite să con
tribuie la creșterea eficienței sistemului nos
tru competițional, la punerea acestuia în 
concordanță cu cerințele actuale ale activi
tății de educație fizică și sport.

îmbunătățirile adoptate de Consiliul Na
țional pentru Educație Fizică și Sport au în 
vedere traducerea în viață a următoarelor 
cerințe; a) mărirea ponderii și importanței 
concursurilor locale, în special a celor de 
masă, calendarul sportiv județean, pe loca
litate precum și cel al asociațiilor și clubu
rilor sportive constituind verigi de bază ale 
sistemului nostru competițional; b) lărgirea 
posibilităților de cuprindere și creșterea ca

lității competițiilor școlare, precum și îm
binarea judicioasă a acestora cu competițiile 
de copii și juniori în general; c) diversifi
carea și creșterea puterii de atracție a 
concursurilor locale, adaptarea formelor de 
desfășurare a acestor competiții la specifi
cul și cerințele diferitelor profesii, categorii 
de virstă, particularităților geografice șt a 
diferitelor ramuri de sport:; d) creșterea va
lorii campionatelor republicane prin : eșalo
narea în timp a concursurilor in concor
danță cu datele științifice ale metodicii mo
derne a sportului de performanță, reducerea 
timpului de întrerupere a acestor competiții, 
trierea exigentă a sportivilor și echipelor 
participante la campionatele republicane în 
scopul asigurării unor întreceri echilibrate la 
un nivel corespunzător nivelului internațio
nal ; e) stimularea dezvoltării unor ramuri 
de sport; f) stabilitatea, cel puțin 4 ani, a 
competițiilor de bază.

Plenara CNEFS a stabilit următoarele 3 
grupe de competiții : competiții corespun
zătoare sarcinilor sportului școlar și univer
sitar, competiții corespunzătoare sarcinilor 
activității sportive de masă a oamenilor 
muncii de Ia orașe și sate ș! competiții de 
performanță.

Din punct de vedere organizatoric „se con
cretizează următoarele verigi competiționale s 
competiții de performanță cuprinse în ca
lendarul federațiilor sportive; competiții de

masă și de performanță cuprinse în calen
darul instituțiilor și organizațiilor centrale 
— Ministerul tnvățămîntului, V.G.S.R., 
U.T.G., U.A.S.R., M.F.A., M.A.I., (2.N.O.P., 
UCECOM; competiții locale de perfor
manță organizate de consiliile locale pentru 
educație fizică și sport în colaborare cu or
ganele locale cu atribuții în acest domeniu; 
competiții locale de masă organizate de or
ganele teritoriale ale U.G.S.R., U.T.Q.,
U.AS.R., M.I., &.N.O.P., UCECOM cu
sprijinul organelor locale pentru educație 
fizică și sport; competiții cuprinse în ca
lendarul asociațiilor și cluburilor sportive.

în lumina cerințelor de mai sus și pe baza 
calendarului competițiilor republicane, con
siliile județene și municipale pentru .edu
cație fizică și sport în strînsă colaborare cu 
organele teritoriale ale instituțiilor cu atri
buții în domeniul activității sportive vor 
elabora calendare sportive proprii. In stabi
lirea acestor calendare se va ține seama de 
răspîndirea actuală și de perspectiva dezvol
tării diferitelor ramuri de sport; în dome
niul sportului de performanță se vor avea 
în vedere în primul rînd sporturile nomi
nalizate ; în domeniul sportului de masă, 
in special dorințele tineretului și oamenilor 
muncii, precum și specificul local. In scopul 
asigurării bazei de masă a ramurilor spor
tive nominalizate în planurile de dezvoltare 
județene, consiliile județene pentru educație 
fizică și sport împreună cu inspectoratele 
județene șl organele județene ale U.T.C. și 
de pionieri vor sprijini desfășurarea com
petițiilor școlare locale mai ales la aceste 
sporturi.

Elaborarea calendarelor județene și locale 
se va face ținîndu-se seama în primul rind 
de obiectivele, necesitățile și posibilitățile 
asociațiilor și cluburilor sportive.

Pe baza calendarului central, calendarelor 
județene și locale, asociațiile și cluburile 
sportive, precum și unitățile școlare, își în
tocmesc calendare proprii.

In organizarea și desfășurarea competiți
ilor republicane și a celor locale este nece
sar să se asigure o strînsă colaborare între 
organele cu atribuții în domeniul activității 
sportive, federațiile și consiliile pentru edu
cație fizică și sport asigurînd sprijinul și 
îndrumarea de specialitate în organizarea și 
desfășurarea activității competiționale.

6— 8.VI

13—15.V1

20—22.VI

— zona I 
Brăila

— zona II 
Satu Mare

— finala 
Cluj '

CĂLĂRIE
Campionatul republican

— etapa I obstacole și dre
saj 30.VI—5.VII
București

— etapa I probă completă
3—7.VI

Lugoj
— etapa a II-a obstacole-dre-

saj 11—16.VIII
Mangalia

— etapa 
pletă 
Iași

— etapa 
dresaj 
București

— etapa a III-a 
probă completă 
Sibiu

Cupa Federației I 
Călărie
— etapa finală

Craiova
Cupa României

— etapa finală
Ploiești

Notă:
— Concursuri 

republican organizate de Con
siliile județene pentru educa
ție fizică și sport:
— Cupa litoralului 15—19.VII 

Mangalia
PENTATLON MODERN

Campionatul republican in
dividual și pe echipe

7—12.VIT

a II-a probă com-
29. VII—2. VIII

a III-a
(finală)

obstacole-
17—27.IX

finală —
14—18.X

Române de

17—21.VI

30.IX—4.X

cu caracter

București
„Cupa Primăverii"

24—29.III

ATLETISM
Campionatul republican indi

vidual al seniorilor (m + f)
— etapa județ 19—20 VII
— etapa finală 16—17 VII

București
Campionatul republican pe 

echipe
Divizia A și Divizia B
— etapa I 3—4 V
— etapa a II-a 10—11 V
— etapa a III-a 11—12 X
— etapa a IV-a 18—19 X
— Barajul pentru Divizia A 

25—26 X
Campionatul republican al 

juniorilor mari (m + f)
— etapă oraș (municipiu) 

pînă la 25 V
— etapă județ 14—15 VI
— etapă finală 5—6 VII Bucu

rești
Campionatul republican al 

juniorilor mici (m + f)
— etapă oraș (municipiu) 

pînă la 25 V
— etapă județ 7—8 VI
— etapă finală 28—29 VI P. 

Neamț
Campionatul republican de 

sală al seniorilor (m + f)
8—9 II București

Campionatul republican de 
sală al juniorilor mari (m+f)

1—2 II București
Campionatul republican de 

cros al seniorilor și juniorilor 
(m + f)
— etapa județ pînă la 2 III
— etapa finală 9 XI Suceava

Campionatul republican pe 
echipe al școlilor generale 
țfetratlon) (m + f)
— etapa județ pînă la 30 IV
— etapa de zonă 2—3 V
— etapa finală 14—15 VI 

Alba Iulia
Concursul școlilor generale 

cu program de educație fizică 
(m + f) (tetrailon)
— etapa finală 21—22 VI Baia 

Mare

— etapa pe centru de comune
16 VI—15 VII

— etapa județ 16—31 VII
— etapa finală 16—19 VIII

București
„Cupa Primăverii"

— concurs prin corespon
dență de triatlon pentru 
studenți 1—30 IV

Notă:
Concursuri cu caracter re

publican organizate de Con
siliile județene pentru edu
cație fizică și sport și Con
siliu] pentru educație fizică 
și sport al municipiului Bucu
rești :

— Concursul de primăvară 
al seniorilor (m + f) 24 —25 
V în București ; concursul de 
primăvară al juniorilor mari 
(m + f) 26—27 IV în Bucu
rești ; concursul de primăvară 
al juniorilor mici (m + f) 
19—20 IV în București ; con
cursul de sală al juniorilor 
mici (m + f) 25—26 I în Cluj ; 
concursul de cros al seniori
lor și juniorilor (m + f) 9 III 
în Pitești ; concursul de pro
be neelasice al seniorilor 
(m + f) 27—28 XI în Bacău ; 
concursul de probe neelasice 
al junimilor (m + f) 27—28 
X în Bacău ; concursul „Spe
ranțe Olimpice" (m + f) 20—21 
IX în Cîmpulung Muscel și 
„Cursa Munților" 35 km marș 
5 X Comarnic—Predea] (Pra
hova).

etapă județ pînă la 20.VII 
etapă inter-județe 
faza I (m) 25—27.VII

(f) 8--10.VIII
faza a II-a (m) 16—17.VIII

(f) 30—31. VIII
16-zecimi (m) 7.IX

(f) 21.IX
8- îmi (m) 14.IX

(f) 28.IX
4- îmi (m) 21.IX

(f) 5.X
turneu final (m) 26—28.TX

(f) 10—12.X
Cupa F.R.B. (mini baschet) 

(m+f)
etapă zonă 23—25.XI
etapa finală 26-30.XII

Campionatul
” • și juniorilor țm+f)

republican al
școlarilor

Divizie
EDIȚIA

turul 
returul 
turneu final

Calificare
etapa oraș (municipiu) 

pînă la 
etapa județ 
etapa finală

Di vizie

1968—1969
6X— 7.XI.1968
12. 1—23.11.1969

16—21.VI

20.1
2— 4.V

17—21.VI

EDIȚIA 1969—1970
turul 5.X—16.XI

FOTBAL
Campionatul republican edi

ția 1968—1969
A

B

C

9.III—29.VI

9.III—29 VI

9.111—29. VI

Divizia
— returul

Divizia
— returul

Divizia
— returul

Calificare pentru Divizia C
— etapa județ pînă la l.VII
— etapa finală 1—15.VII

Ediția 1969—1970
A

B

C

10. VIII—30.XI

10. VIII—30.XT

10. VIII—30.XI 
republican al

pînă la 1-VI
15. VI—15. VII

pînă la l.VI
13—15.VI

2—6.VII

București
Concursul republican indivi

dual
București

6—11.X

CANOTAJ*
YAHTING

CANOTAJ
Campionatul republican 

seniorilor (m+f)
— etapa oraș (municipiu)

14—16.VII F ; 4—6.VIII M
— etapa finală 28—30.VII F ;

18—20. VIII M Snagov
Campionatul republican al 

juniorilor (m + f)
— etapa oraș

Divizia
— turul

Divizia
— turul

Divizia
— turul

Campionatul 
juniorilor
— etapa județ
— etapa finală

Cupa României ediția 1968— 
1969
— etapa finală 2.III—7.VII

Ediția 1969—1970
— etapa I și a II-a

6.IV—30.XT '
Campionatul republican al 

școlilor generale
— etapa județ
— etapa zonă
— etapa finală 

București
Campionatul republican 

școlilor profesionale
— etapa oraș '(municipiu) 

pînă la
— etapa județ 

pînă la .
— etapa zonă (pe 

pînă la
— etapa finală 

București
Cupa Tineretului

— etapa pe comună
l.IV—3 5. VI

— etapa pe centre _ 
de comună

— etapa județ
— etapa zonă
— etapa finală

al

24.X1 1968

20.IV
ministere)

l.VI
22—28.VI

de la sate

16. VI—15.VII
16—31.VII

5—10.VIII
16—19.VIII

al

(municipiu)
25—27.VII
8—10. VIII— etapa finală 

Snagov
Campionatul republican de 

fond al seniorilor
— etapa finală 
Timișoara

Concursul cluburilor univer
sitare (m + f)
— etapa finală 

Snagov
Cursa de mare 

năre

9—ll.V

29—30.VII

fond pe Du-

12—14.IX

GIMNASTICA

Campionatul republican indi
vidual al liceelor (m + f)
— etapa județ pînă la 1 Vi
— etapa finală 16—18 VI

București
Concursul școlilor sportive și 

liceelor cu program de edu
cație fizică (m + f)
— etapa finală 18—20 VII 

Cluj
Campionatul republican ai 

școlilor profesionale (m + f)
— etapa pe oraș (municipiu) 

pînă la 10 XI 1968
— etapa județ pînă la 11 V
— etapa de zonă pe minis

tere pînă la 1 VI
— etapa finală 22—23 VI

AVIAȚIE
Campionatul republican de 

zbor fără motor
— etapa I pe aerocluburi 

1 1—31 XII
— etapa II-a finală 16 VI— 

1 VII Iași
Campionatul republican de 

parașutism (m + f)
— etapa I 1—7 VIII Cluj ;

8—14 VIII Tg. Mureș ; 
15—21 VIII Ploiești ; 27
VIII—7 IX Craiova ; 3—7 
IX Brașov ; 8—14 IX Iași ; 
8—14 IX Galați ; 15-21
IX București

— etapa a II-a finală 6—12
X București

Concurs de zbor fără motor 
în curenți de undă

1—22 XI Brașov ,
Concurs de parașutism în 

zbor de noapte (m + f)
13—19 X București

BASCHET

YAHTING
Campionatul republican al 

seniorilor și juniorilor
— etapa finală 25.VIII—8.IX 

Mamaia

CICLISM
ȘOSEA

Campionatul republican de 
contratimp individual și fond 
al seniorilor și juniorilor
— etapa județ

contratimp individual 20.IV 
fond 27.1 V

— etapa finală 
contratimp individual

11.VII .

Campionatul republican 
dividual al seniorilor

Campionatele republicane 
universitare (m + f)
— etapa pe institut (univer

sitate) pînă la 1 V
— etapa pe centre univ. pînă 

la 15 V
— etapa finală 16—18 V

București
Concursul de sală al clubu

rilor universitare
15—16 III București

Cupa U.G.S.R. (reprezentati
ve de județe) (m + f) pentatlon, 
cat. III și neclasificați
— etapa de zonă pînă la 27 

VII
— etapa finală 10 VIII Cugir

Crosul tineretului seniori și 
juniori (m + f)
— etapa Pe școli, institute, 

comună, întreprindere
1 III—10 IV

— etape pe localități, cen
tre de comună 11 IV— 
25 IV

— etapa județ 27 IV sau 4 V
— etapa finală 11 V

Concursul de pentatlon atle
tic școlar (m + f)
— etapă pe școli, etapă pe 

oraș (municipiul) și etapa 
județ se vor desfășura în 
cursul lunii aprilie și în
ceputul lunii mai.

— etapa finală 7—8 VI
Cupa tineretului de la sate 

(ediția de vară) (m + f)
— etapa pe comună 1 IV— 

15 VI

Campionatul republican mas
culin

EDIȚIA 1968—1969
Divizia A

returul 19.1—23.III
turneu final 28—30.III

Divizia B
seria I și a II-a

returul 2.III—27.IV
Calificare

etapa oraș pînă la 25.V 
etapa județ 5—8. VI
etapa inter-județe 21—22.VI 
etapa zonă 4—6.VII
etapa finală 10—13.VII

EDIȚIA 1969—1970
Divizia A

turul 19.X—28.XII
Divizia B

seria I și a II-a
turul 26.X—21.XII

Campionatul republican fe
minin

EDIȚIA 1968—1969
Divizia A

returul 2.III—27.IV
turneu , final 8—11.V

Divizia B
seria I și a II-a

returul 23.III—18.V
Calificare

etapă oraș pînă la 25.V 
etapă județ 5— 8.VI
etapă inter-județe 21—22.VI 
etapă zonă 4— 6.VII
etapa finală 10—13.VII

EDIȚIA 1969—1970
Divizia A

turul 26.X—21.XII
Divizia B
seria I și a II-a

turul 16.XI—11.1.1970
Cupa României (m+f)

etapă oraș-municipiu-
, pînă la LVII

Cupa „Voința" (feminin)
24—26 II Brașov
Notă:

Concursuri cu caracter re
publican organizate de con
siliile județene pentru educa
ție fizică și sport și Consiliul 
pentru Educație Fizică și 
Sport al municipiului Bucu
rești :

— Criteriul echipelor de 
juniori mici (m+f) cu etapă 
oraș, municipiu pînă la 22. 
III ; etapă județ 22,111— 7.IV 
și etapă finală (cu invitații) 
23—29.VI șj criteriul echipe
lor de copii (m+f) cu etapă 
oraș (municipiu) pînă la 22. 
III ; etapă județ 22.III—7.IV 
și etapa finală (cu invitații) 
7—13.V.

BOX
in-

— etapa oraș (municipiu) 
3-9.11

— etapa județ 24.11—1.1II
— etapa zonă 18—22.111 Si

biu. Cluj, Brașov. Bacău. 
Ploiești, Suceava. Craiova,

, Timișoara
— etapa finală 4—13.IV 

București
Campionatul republican pe 

echipe seniori
— etapa pe serii tur-retur

5.X —16.XT
— etapa interserii

31.XI—14.XII
— etapa finală 21—28.XI1

Campionatul republican in
dividual al juniorilor mari și 
mici
— etapa oraș (municipiu)

20.1—2.II
— etapa județ 10.11—9,111
— etapa zonă 25—30.111

C. Turzii, Iași, Pitești, Si
biu

— etapa finală 22—27.IV
Reșița

Criteriul Tineretului
Constanța 5—9.II

Cupa „Eliberării"
cu reprezentative pe jude
țe. seniori

— etapa de zonă
26.VII—3.VIII 

C. Turzii, Mediaș, Brăila. 
B. Mare

— etapa finală 32—16.VIII 
Cîmpulung Muscel

Criteriul de Toamnă al ju
niorilor
— etapa județ (municipiu)

5—27.IX
— etapa inter-județe 7—12. X 

Buzău, T. Severin, Oradea 
Focșani

— etapa finală 22—26.X 
Galați

Campionatele republicane
ale școlilor profesionale
— etapa oraș (municipiu)

pînă la 13X11.1968
— etapa de zonă

pe ministere pînă la 6.IV
Campionatul asociațiilor spor

tive Voința
— etapa județ 15.IV—20.V

Brașov 
fond 13. VII
Brașov

Campionatul republican de 
contratimp echipe și semifond 
ai seniorilor și juniorilor
— etapa județ HI—18.V
— etapa finală 18—20.VIII

Brăila
Campionatul republican de 

cîclocros al seniorilor <’ 
niorilor
— etapa județ
— etapa finală 

București
„Cupa orașelor" 

neret și juniori
— etapa I

Ploiești
— etapa a II-a 

Tg. Mureș
— etapa a III-a

Cluj
— etapa a IV-â

București
— etapa a V-a

Brașov
— etapa a Vl-a

Constanța
— etapa a VII-a

Brăila
„Cupa Federației 

Ciclism1" 
niori

Și ju-

2.XI
23.XI

pentru fi

10—ll.V

24—25.V

7—8.VI

5—6. VII

26—27. VII

29—30. VIII

4—5.X

Române de '
pentru seniori și ju-

București
Turul României

10—13.IV

19—29. VI
Notă:

Concursuri cu 
publican organizate de Con
siliile județene pentru edu
cație fizică și sport:

— „Criteriul juniorilor — 
24—27.VIII Constanța; Con
cursul cu biciclete de turism 
cu etapă județ l.VI și etaoă 
finală 20.VII, Brăila.
VELODROM

Campionatul republican de 
velodrom al seniorilor și junio-

caracter re-

rilor
— etapa oraș (municipiu) 

seniori 
juniori

— etapa finală 
juniori 
București 
seniori 
București

„Cupa Federației
Ciclism" seniori și

8—15.VI
22—29.VJ

4—10.VIIJ

23.IX—5.X

Române de 
juniori

București
25.V

Campionatul republican al 
școlilor profesionale
— etapa oraș (municipiu)

pînă la 15.XH.1968
— etapa zonă (pe ministere)

pînă la 6IV.

HANDBAL
Campionatul 

culin — ediția
Divizia A

— turul II 
Cluj

republican mas-
1968—1969

10—12.1

7— 9.II
Șucurești

14—16-11
Cluj

— turul
Divizia
seria I

— returul
Calificare

— etapă
— etapă

III
B

Și a

județ 
zonă

finală

13.IV— 1.V1

II-a
13.IV—l.VI

pînă la l.III
12—13.IV
26—27.IV
16—38 V— etapă

Tîrgoviște, Petroșeni. 
București, Sibiu

Ediția 1969—1970
Divizia A

— turul I
— turul II

Cluj

24. VIII—29.IX
10—12.X

24—26.X
București

Divizia B 
seria I și

— turul
Calificare

— etapă județ 
pînă la

Campionatul
miriin — ediția

. Divizia A
— turul III

Divizia B
. ... seria I-a Și a

— returul
Calificare

județ pînă la l.HI 
zonă

— etapă
— etapă

a II-a
31. VIII—26.X

1.111.1970 
republican fe- 
1968—1969

II-a
13.1 V—l.VI

finală
Jiu,

Campionatul republican in
dividual al maeștrilor (m + f)
— etapa finală 12—14.XII 

Timișoara
Campionatul republican pe 

echipe al maeștrilor
— etapa finală ferii. 3— 4.V

mase. 9—ll.V ...
Cluj

Campionatul republican in
dividual și pe echipe al junio-

— etapă 
Tg.
Gheorghe, Sibiu

Ediția 1969—1970
Divizia A

— turul I
Divizia B
seria I și i

— turul
Calificare

— etapă județ
pînă

Ploiești,

12—13.IV
26—27.IV
16—18.V 

Sf.

31.VIII—26.X

a II-a
31.VIII—26.X

la 1.111.1970
Campionatul republican al 

școlarilor și juniorilor (m + f) 
Divizie
Ediția 1968—1969

— turul

dividual și pe 
rilor (m. + f)
— etapa județ
— etapa finală 

Piatra Neamț
Campionatul republican in

dividual și pe echipe al co
piilor (m+f)
— etapa județ pînă la l.V
— etapa zonă pînă la l.VÎ '
— etapa finală 20—22.VI

Galați
Campionatul republican indi

vidual și pe echipe gimnasti
că artistică
— etapa județ pînă la 15.VI
— etapa finală 5—6.VII 

Constanța
„Cupa Federației Române de 

Gimnastică" (m + f)
— etapa finală 12—14.XII

Timișoara
Campionate! republican indi

vidual și

18—19.X
14—16.XI

6—27.X.1968
27.III—3.IV
6.IV—ll.V

16-21.VI

pînă la 4.V
2—6. VII

I

— returul
— turneul final 

București
Calificare

— etapă județ
— etapă finală

Divizie
Ediția 1969—1970

— turul 14.IX—26.X
Calificare

— etapă județ
pînă la 3.V.1970

Campionatul republican al 
școlilor profesionale
— etapa oraș (municipiu)

24.XI.1968

vidual și pe echipe al școlilor 
generale (m + f)
— etaja județ pînă la
— etapa zdnă 2:
— etapa finală echipe

a l.V
22—23.1 T

23—24.111
București

— etapa finală individual
16—18. VI

București
Campionatul republican in

dividual al liceelor (m + f)
— etapa județ pînă la l.VI
— etapa finală 16—18.VI

București
Concursul republican al șco

lilor sportive și liceelor cu 
program de educație fizică 
(m + f)
— etapa finală 11—13.VII

Timișoara
Campionatul republican uni

versitar individual și pe echi
pe (m + f)
— etapa pe institut

(universitate) pînă la 10.111
— etapa pe centru pînă la l.IV
— etapa finală 16—18.V

București
Campionatul republican uni

versitar de gimnastică artis
tică
— etapa pe centru pînă la l.IV
— etapa finală 16—18.V

București

pînă la
— etapa județ 

pînă la
— etapa de zonă 

pînă la
— etapa finală 

Sibiu
Cupa Tineretului de la safe

— etapa pe comună
l.IV—15.VI 

■— etapa pe centre 
de comună

— etapa județ
— etapa zonă
—etapa, finală

Campionatul 
sportive Voința
— etapa asociație-club 

pînă la
— etapa județ
— etapa finală

Odorhei

27.IV
pe ministere 

l.VI.
22—26.VI

16.VI—15. VII
16—31.VII
5—10.VIII

16—19 VIII
asociațiilor

8.VI
15—29. VI

5—7. IX

HOCHEI
PE GHEAȚĂ

Campionatul republican 
Ediția 1968—1969

A
a

Divizia
manșa

•— turul
— returul

Divizia
manșa I

— tur
— retur

manșa a II-a
Ediția 1969—1970

A
I

ii I-a
12—16.111
19—23.III

B

8—12.1
15—19.1

26.11—24.111

HALTERE

Divizia
manșa

— turul
— returul

manșa
— turul
— returul

Divizia
— manșa

a

B 
I

II-a

Campionatul republican indi- 
I seniorilor

15.XII.1969 —
25.1.1970

vidual al

— etapa oraș (municipiu)
6.IV
ll.V

27—29.VI
județ 
finală

7—9.XI

— etapa
— etapa 

Cluj
Campionatul republican pe 

echipe seniori
— etapa finală 

Oradea
, Campionatul republican indi

vidual al juniorilor
— etapa oraș (municipiu) 

23.ni 
20.IV

30.V—l.VI
— etapa județ
— etapa

Constanța
Campionatul republican pe 

echipe juniori
— etapa finală

Brașov
„Cupa României"

— etapa județ
— etapa finală

Timișoara

finală

31.VIII

12.X
19—21,XII

Cupa României
l.IV—4.IV

Campionatul republican al 
juniorilor

— turneul final 21—30.III
Cupa Speranțelor

— turul 21.XII.1968—9.1.1969
— returul 21—30.HI

JUDO
. Campionatul republican 

dividual al seniorilor
— etapa județ 8—i
— etapa zonă 22—2:

București, Iași, Cluj
— etapa finală 13—14

Timișoara
Campionatul republican pe 

echipe ai seniorilor
— etapa pe județ 

pînă la
— etapa zonă

Roman, Timișoara, Bucu
rești

— etapa finală 
București

in-

1.1.1969
11—12.1

22—23.11

Campionatul republican in
dividual și pe echipe al junio
rilor
— etapa județ 8—9.III
— etapa finală 22—23.III

București
Campionatul republican uni

versitar
— etapa pe centre 1—20.III
— etapa finală 16—18.V

București
Cupa „30 Decembrie" pen

tru studenți
27—28.XI1

București

KAIAC*CANOE
Campionatul republican dl 

seniorilor
— etapa oraș (municipiu)

27—29. VI
— etapa finală 18—20.VII

Snagov
Campionatul republican al 

juniorilor
— etapa oraș (municipiu)

22—25.VII
— etapa finală 1—3.VIII

Snagov
Campionatul republican de 

mare fond
— etapa oraș (municipiu)

16—18.V
— etapa finală 30.V—l.VI

Snagov
„Criteriul speranțelor" cate

goria a ll-a, a III-a și neclasi
ficați

etapa oraș (municipiu)
15—17.VIII

— etapa finală 29—31.VIII
Snagov

„Criteriul olimpic"
— etapa oraș (municipiu)

5—7.IX
— etapa finală 19—21 IX

Snagov ,,, .... »
Concursul cluburilor univer

sitare
— etapa finală 15—16.VII

Snagov
Cursa de mare fond pe Du

năre
— etapa finală 6—10.VIII

LUPTE GRECO*
ROMANE

Campionatul republican in
dividual al seniorilor
— etapa județ 1.1— 9.I1I
— etapa zonă 22—23.III

Rădăuți, Pitești, Craiova. 
Baia Mare

— etapa finală 25—27.1 V
Brașov

Campionatul republican pe e- 
chipe

Divizia A

Calificare

Tur'
— etapa I ÎG.HI
— etapa a II-a 13.IV
— etapa a II 1-a 4.V
— etapa a IV-a 18 V
— etapa a V-a 1+VI

Retur
— etapa a VI-a 28.IX
— etapa a VII-a 12.X
— etapa a VlII-a 19.X
— etapa a IX-a 2.XI
— etapa a X-a 14—16,XI

— etapa inter-cluburi
l.IV—25.V

— etapa zonă
8.VI, 6.VII, 21.IX, 5.X

— etapa finală 29—30.XI
Or. Gh. Gheorghiu-Dej

Campionatul republican al 
juniorilor mici și mari
— etapa județ 1.1—9.III
— etapa zonă 29—30.III

Bacău, Constanța, Arad, 
Oradea

— etapa finală 8-ll.V
Galați

Concursul republican de 
toamnă al juniorilor mici și 

mari
— etapa oraș (municipiu)

2.X
— etapa zonă 25—26.X

București. Lugoj, Slatina, 
Galați, Brașov, Oradea

— etapa finală 8—10X11
Timișoara

LUPTE LIBERE
Campionatul republican indi

vidual al seniorilor
— etapa județ 1,1—9.111
— etapa zonă 22—23.III

Suceava, Tîrgoviște, Lu
goj, Tg. Mureș

— etapa finală 22—24.IV
Brașov

Campionatul republican pe 
echipe :

Divizia A
Tur

4—8.XII
11—15.XII

— etapa I i6.ni
— etapa a II-a 13,IV
— etapa a III-a 4.V
— etapa a IV-a 18.V
— etapa a V-a 15.VI

Retur
— etapa a VI-a 28.IX
— etapa a VII-a 12.X
— etapa a VlII-a 19.X
— etapa a IX-a 2.XI
— etapa a X-a 14—16.XI

Calificare
— etapa intercluburi

l.IV—25.V
— etapa zonă

8.VI, 6.VII, 21.IX, 5.X
— etapa finală 29—30.XI

Or. Gh. Gheorghiu-Dej
Campionatul republican in

dividual al juniorilor mici si 
mari
— etapa județ pînă la 5.X
— etapa zonă 8—9.XI

Iași, Ploiești, Reșița, Cluj
— etapa finală 4—7.XII

Timișoara
Concursul de primăvară pen

tru juniori mici și mari
— etapa oraș (municipiu) 2.III
— etapa zonă 5—6 IV

București, Timișoara, Cra
iova, Or. Gh. Gheorghiu- 
Dej. Hunedoara, Satu Mare

— etapa finală țg—j4.v
Galați

Campionatul republican al 
școlilor profesionale
— etapa oraș (municipiu)

P’nă la 15.XII.1968
— etapa zonă pe ministere

pînă la 12.1
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— etapa finală 23—23.III
Reșița

Notă:
Concursuri cu caracter re

publican organizate de con
siliile județene pentru edu
cație fizică și sport:

— Concursul pe categorii 
de greutate: „Cupa Dunării" 
23.11 Galați; „Cupa Carpați- 
lor* 2.III Brașov ; „Cupa Mă
rii Negre" 25.V Constanța; 
„Cupa Moldovei" l.VI Iași; 
„Memorialul Staicu” l.VI Si
naia ; „Cupa Olteniei" 7.IX 
Craiova; „Cupa Banatului" 
14.IX.Lugoj ; „Memorialul A- 
brudan* 19.X Baia Mare.

Trîntă: „Cupa Tineretului" 
de la sate

>— etapa pe comună
l.IV—15.VI

-— etapa pe centre
de comună 16.VI—15.VII

■— etapa pe județ
16.VII—31.VII

— finala 16—-19.VIII

MODELISM
AEROMODELISM

Campionatul republican de 
micromodele al seniorilor și ju
niorilor
— etapa județ 15—16.11
— etapa finală 20—23.III

Slănic Prahova'
Campionatul republican de 

zbor liber al seniorilor și ju
niorilor
— etapa județ 30.V—l.VI
— etapa finală 2—6.VII

Sibiu
Campionatul republican de 

zbor captiv al seniorilor și ju
niorilor
— etapa județ 17—18.V
— etapa finală 18—22.VI

București
NAVOMODELISM

Campionatul republican de 
veliere și autopropulsate al se
niorilor și juniorilor
— etapa județ 7—8.VI
— etapa finală 10—13.VII

Giurgiu

Concursul republican de pri
măvară (m + f)
— etapa oraș (municipiu)

6—7.III
— etapa finală

cat. B, C, D 20—21.III
Reșița
cat. A și jun. B 27—30.III 
București
cat. jun. A și seniori 4—7.IV 
Cluj

Concursul republican al șco
lilor sportive țm + f)
— etapa finală 25—27.VII

Reșița
Concursul de mare fond 

„Cupa Ovidiu" (m+f)
— etapa finală 26—29.VI

Mamaia
POLO

Campionatul 
echipe

Divizia A

republican pe

— tur • 27.IV—l.VI
— retur 21.IX—2.XI

Divizia B
— tur 8. VI—13. VII
— retur 27. VII—31.VIII

Campionatul republican al
juniorilor mari
— etapa zonă tur 6.1 V—18.V
— etapa zonă retur. 2—8.VI

București
Campionatul republican al

juniorilor mici
— etapa oraș (municipiu)

l.VI—13. VII

tinaj viteză 5—9.1 Tușnad ; 
„Concursul Speranțelor" do
tat cu „Cupa Cutezătorii" (ju
niori, copii și începători m+ 
f) de patinaj artistic 22— 
25.III București ; Concursul 
de patinaj pe rotile’ (pentru 
seniori, juniori și copii (m + 
f) cu etapă pe oraș (munici
piu) pînă la 25.VIII și etapa 
finală 6—7.IX (Cluj sau Tg. 
Mureș)

POPICE
Campionatul republican mas

culin
EDIȚIA 1968—1969
Divizia A

— returul l.II—30.VI
Calificare

— etapa oraș (municipiu)
— returul 15.1—15.III
— etapa județ 28—30.111
— etapa inter-județe

15.IV—30. VI
EDIȚIA 1969—1970
Divizia A

— turul 20.X—28.XII
Calificare

— etapa oraș (municipiu)
15.X—28.XII

Campionatul republican de 
telecomandă viteză al se
niorilor și juniorilor
— etapa județ 2—3.VIII
— etapa finală 10—14.IX 

Mamaia
RACHETOMODELISM

Campionatul republican de 
rachetomodele1 al seniorilor și 
juniorilor
— etapa județ 19—20.IV
— etapa finală 16—18.V

Tîrgoviște
Concursul de rachetomodele 

s— etapa finală 29—30 III
Ploiești

AUTOMODEL1SM
Concursul de automodele al 

seniorilor și juniorilor
— etapa finală 10—12.X

București
Notă:

Concursuri cu caracter re
publican organizate de Con
siliile județene pentru edu
cație fizică și sport și Con
siliul pentru educație fizică 
și sport al Municipiului Bucu
rești ;

— Concursul de micro-mo- 
dele 4—6.IV Tg. Mureș ; con
cursul de zbor liber și cap
tiv 24—27.VII Pitești ; con
cursul de navomodele 26— 
29.VI București.

MOTOCICLISM
Campionatul republican de

— turneul final 4—10.VI1I
București

„Cupa Federației Române de 
Notație"

16—20. VII
București
SĂRITURI

Campionatul republican al 
seniorilor (m + f)
— etapa oraș (municipiu)

l.VII—14. VIII
— etapa finală 30—31.VIII

București
Campionatul republican al 

juniorilor (m + f)
— etapa oraș (municipiu)

l.VII—15.VII
— etapa finală ' 26.—27.VII

București
Campionatul republican al 

copiilor (m + f)
— etapa oraș (municipiu)

l.IIi—22.III
— etapă finală 2—3.1V

Cluj
Notă:

Concursuri cu caracter 
republican organizate de Con
siliile județene pentru edu
cație fizică și sport și Con
siliul pentru Educație Fizică 
și Sport al' Municipiului 
București:

— „Cupa Speranțelor" (m + 
f) concurs de înot cu etapă 
oraș (municipiu) 5—7.XII și 
etapă finală 19—21.XII Plo
iești : Concursurile de primă
vară—sărituri, cu etapă 
oraș (municipiu) 15111—15.III 
și etapă finală 29—30:111 Cluj 
și „Cupa Județelor” Cu eta
pă oraș (municipiu) 15.XI— 
7.XII și etapă finala 20— 
21.XII București.

OINĂ
Campionatul republican
etapa județ pînă la 3.VIII 
etapa zonă 7—28.IX
etapa finală 10—12.X

Cupa României

Campionatul republican fe
minin

EDIȚIA 1968—1969
Divizia A

— returul l.II—30. VI
Calificare

— etapa oraș (municipiu)
— returul 15.1—15. III
— etapa județ 28—30.111
— etapa inter-județe

15.1 V—30. VI
EDIȚIA 1969—1970
Divizia A

— turul 20.X—28.XII
Calificare

— etapa oraș (municipiu)
15.X—28.XII

Campionatul republican indi
vidual și perechi (m + f) se- 
niori-juniori
— etapa asociație-club

l.IV—30. VII
— etapa oraș (municipiu)

1—20.VIII
— etapa județe
— etapa semifinală

(m)
(f)

— etapa finală, (m)
(f)

Cupă U G S R
— etapa zonă
— etapa finală

5—7.IX

26—28.IX
19—21.IX
10—12.X
3— 5.X

6—8. VI
27—29.VI

Campionatele asoc. sportive
Voința

motocros
■— etapa I 19.X

Tg. Jiu
•— etapa a II-a 26.X

Brașov
— etapa a III-a 2.XI

Cîmpina
— etapa, a IV-a 9.XI

București
Campionatul republican de 

viteza pe șosea
— etapa I 6.VII

Brașov
— etapa a II-a 27.VII

Arad
— etapa a III-a 3.VIII

Oradea
— etapa a IV-a 17.VIII

București

— etapa județ
— etapă zonă
— etapa finală

Cupa U G S R
— etapa zonă
— etapa finală

pmă la 4.IV
18—25.V

6—8.VI

13. VII—20. VII
1—3.VIII

Cupa Tineretului de la sate
— etapa pe comună

l.IV—15.VI
— etapa pe centre

de comună’ 16. VI—15.VII
— etapa județ - ■> 16—31.VII
— etapa zonă 5—10.V1II
— etapa finală 16—19.VIII

— etapa asociație-club
pînă la 22.V1

— etapa județ 29.V1—13.VII
— etapa finală 27—29. IX

București
RĂDIC-

AMATORISM
Campionatul republican de 

unde scurte
— etapa finală 3 și 10.III

Campionatul republican de 
„Vînătoare de Vulpi"
— etapa județeană 26—27.IV
— etapa finală 15—18.V

Or. Gh. Gheorghiu-Dej
Campionatul republican de 

unde ultrascurte
— finala 5—7.IX

Campionatul republican de
Radiotelegrafie
— etapa județ 11—12.X
— etapa zonă 24—26.X
— etapa finală 13—16.XI

București
„Cupa Federației Române de 

Radioamatorism"
— etapa grafie 24.XI
— etapa fonie 1.X1I

RUGBY

PATINAJ
PATINAJ VITEZA

— etapa pe oraș (municipiu)
15.1—l.IIi

— etapa județ 15.III—15.V
— etapa zonă 12—17.VII

Galați, Ploiești
— etapa finală 19. VII—2. VIII

Galați (m), Ploiești (f)
Campionatul republican prin 

corespondență
Campionatul republican de 

problemistică
Campionatul republican uni

versitar individual (m + f)
— etapa inter-grupe

pînă la 20.X.1968
— etapa inter-ani pe facultăți

pînă la 10.XI.1968
— etapa inter-facultăți pe in- 

• sțitut pînă la 30.XI.1968
— etapa pe centre universi

tare pînă la 30.XII.1968
— etapa finală 5—20.11

Sinaia
Concursul universitar pe e- 

chipe
— etapa finală 1—20.VIII

Suceava

SCHI-BIATLON-
BOB-SANIE

Concursul de deschidere
alpine-fond 5.1. Predeal 
sărituri 5.1. P. Brașov

Campionatul republican de 
regularitate și rezistență al mo
toretelor „Ccsrpați"
— etapa județ 15.III—15.VI
— etapa finală 17—20.VII

C-lung Muscel
Notă:

Concursuri cu caracter re
publican organizate de Con
siliile județene pentru Edu
cație Fizică și Sport și Con
siliul pentru educație fizică 
și sport al Municipiului Bucu
rești :

„Cupa orașelor" — moto
cros: 16.III Ploiești; 23.111 
Moreni; 30.III Buzău ; 27.IV 
Gh. Gheorghiu-Dej : 4.V C-lung 
Muscel; ll.V București; 15.
VI Alba Iulia; 20.VII Mo
reni ; 31.VIII București; 7.IX 
Sibiu ; 14.IX P. Neamț ; 5.X 
Cîmpina. „Cupa orașelor" — 
viteză pe șosea: 20.1 V Arad ; 
4.V Satu Mare ; ll.V Tr, Se
verin ; 25. V Brăila; 15.VI
Timișoara ; 22.VI Reșița ; 20.
VII C. Lung Muscel ; 7.IX
Tg. Mureș ; 14.IX Gh. Gheor
ghiu-Dej ; 28.IX Galați.

NATAȚXE
ÎNOT

Campionatul republican al 
seniorilor (m + f)
— etapa oraș (municipiu)

27.VI—13.VII
— etapa finală 18—21 IX.

București
Campionatul republican al 

juniorilor (m + f)
— etapa oraș (municipiu)

27.VI—13.VII
— etapa finală 30.VIII—2.IX

București
Campionatul republican al 

copiilor (m + f)
— etapa oraș (municipiu)

27.VI—13.VII
— etapa finală 7—10.VIII

București

Campionatul republican al 
seniorilor, juniorilor, si copiilor 
(m + f)
— etapa județ pînă ia 19.1
— etapa finală 16—22.11

Tușnad sau M. Ciuc
„Cupa României" seniori și 

juniori (m + f)
— etapa finală 5—12.11

Tușnad sau M. Ciuc.
PATINAJ ARTISTIC

Campionatul republican al 
seniorilor, juniorilor I și II 
(m + f)

— etapele de calificare
pînă la 12.11

— etapa finală . 5—9.I1I
București

Campionatul republican al 
copiilor și concursul republican 
al începătorilor (m + f)
— etapele de calificare

pînă la . . . 10.II
— etapa finală 1—5.111

București
„Cupa României" seniori, 

juniori și copii (m + f)
— etapa finală

copii I și II 3—6.1
Brașov
juniori I și Ii și seniori 

8—10.1
București

Concurs-test pentru insigna 
Uniunii Internaționale de Pa
tinaj (m+f)
— categ. a IV-a și a HI-a I 

București
— categ. a IV-a ; a III-a ; a

Il-a și I IU
București

— categ. a IV-a XII
București

Notă:
Concursuri cu 'caracter re

publican organizate de con
siliile județene pentru educa
ție fizică și sport și Consi
liul pentru educație fizică și 
sport al Municipiului Bucu
rești :

— „Concursul Speranțelor" 
dotat cu „Cupa Cutezătorii" 
(juniori și copii m+f) de pa

Campionatul republican *
EDIȚIA 1968—1969
Divizia A 1

— returul 16.111—-15. VI
Divizia B

— returul 16.HI--27.IV
— turneul final 4.V--l.VI

EDIȚIA 1969—1970
Divizia A

— turul 31. VIII--7.XII
Divizia B

— turul 31.VIII—12.X
Campionatul republican al 

juniorilor
EDIȚIA 1968—1969

— returul . . 23,111—4.V
— turneul fina] 11—25.V

EDIȚIA 1969—1970
— turul 28.IX—9.XI

Cupa de Primăvară
4.V—l.VI

Cupa de Toamnă
19.X—30.XI

ȘAH
Campionatul republican in

dividual masculin
— etapa, pe. asociații (club)

15 X—31.X1I.1968
— etapa oraș (municipiu)

15.1—l.IV
— etapa județ 15.IV—1.IX
— etapa zonă 4.18.X

București, Suceava, Brăila, 
Oradea; Timișoara

— etapa finală 8—29.XI
București

Campionatul republican in
dividual feminin
— etapa oraș (municipiu)

1.XI.1968—15.11.1969
— etapa județ l.IIi—l.VI
— etapa zonă 12.VII—26.V1I

București, Brașov, Craiova, 
Baia Mare

— etapa finală 13—28.IX
P. Neamț

Campionatul republican pe 
echipe mixte
— etapa oraș (municipiu)

15.X—15.XII.1968
— etapa județ 1.1—15.111
— etapa zonă 12—17.IV

București, Bacău, Iași, Tg. 
Mureș, S. Mare, Arad, 
Constanța, Sibiu, Rm. Vîl- 
cea

— etapa finală 2—ll.V
Cluj
Campionatul republican in

dividual al juniorilor (m + f)
— etapa pe asociații

15X—30.XII.i968

Campionatul republican al se
niorilor
— etapa județ 

alpine-fond pînă la 23.11 
sărituri pînă la 16.11

— etapa finală
alpine 28.11—2.III P. Brașov 
fond 
biatlon 
sărituri 
bob 
sanie

Campionatul republican al 
juniorilor
— etapa județ 

alpine-fond pînă 
biatlon pînă la 
sărituri pînă la

— etapa finală
alpine-fond 21—23.11 
Predeal 
biatlon 7
C. Lung Moldov. 
sărituri 
Poiana Brașov

Campionatul
copiilor
— etapa județ 

alpine
— etapa finală 

alpine 
fond

„Cupa Federației Româna de 
Schi"

alpine 12—13 IV Bucegi 
fond
biatlon 
sărituri 
bob

„Cupa Județelor" 
cu finală la alpine 
Mogoșa și fond 
C. Lung-Moldovehesc

Concursul de schi ai școlilor 
sportive și liceelor cu program 
de educație fizică

alpine fond 20—22.III
P. Brașov

Campionatul republican de 
schi al școlilor profesionale
— etapa oraș (municipiu)

pînă la 20.1
— etapa de zonă pe ministere 

pînă la
— etapa finală 

I’. Brașov
Campionatul republican uni

versitar
alpine-fond

— etapa finală 
P. Brașov

Concursul
de argint"
— etapa pe 

pînă la
— etapa pe
— etapa județ
— etapa finală

P. ferașov
Cupa U A S R

— etapa I 24—26.1
Constanța
Retur

— etapa a II-a 14—16.XI
Craiova

Campionatul republican al
juniorilor mari (pînă la 20 ani)
— etapa locală 1 .VIII—LX
— etapa de zonă A; 10—12.X

Constanța
— etapa de zonă B

fl. m+f 6—7.XII
București
sp.+sb. 8—9.XI
București

— etapa finală 20—22.XII
București

Campionatul republican al
juniorilor mici (pînă la 16 ani)
— etapa locală 1.1—20.11
— etapa finală 22—24.III

București
Cupa României

— etapa locală l.VI—31.VII
— etapa de zonă A 13—14.IX

Timișoara
— etapa de zonă B 20—21.IX

Satu Mare
— etapa de zonă C 4—5.X

Iași
— etapa de zonă D 20—21.IX

București
— etapa finală 24—26.X

București
Cupa speranțelor (echipe de

tineret)
— etapa de zonă A 8—9.XI

Galați
— etapa de zonă B 29—30.XI

Oradea
— etapa finală 13—14.XII

TENIS DE CÎMP

15—17.11 Bușteni
24—26.1 P. Brașov

23.11 P. Brașov
8—9.II Sinaia

15—16.11 Sinaia

la 17.11
2.II

23.11

2.III

republican al

pînă la 2.II

16.11 Abrud
9.11 Rîșnov

.23.111 Fundata
23.111 Predeal

16.11 Harghita
1—2.II Sinaia

8—9.II
1—2.II

4.III
23—25.III

eleviîo?

școală

14—16.III

„Săniuța

15.1 
localitate 15—27.1

2—10.II 
15—16.11

21—23.11
Predeal

Cupa U G S R
alpine 
P. Brașov

Cupa Unirii
alpine-fond 
Vatra Dornei

Cupa 16 Februarie
nordice 8—9.II M. Ciuc

SCRIMĂ
Campionatul republican 

seniorilor
Faza I (cat. a Il-a și

aIII-a)
— etapa locală 1—31.1
— etapa de zonă A

fl. m+f 7—9.II Cluj 
sp.-f-sb. 21—23.11 Brașov

— etapa de zonă B
fl. m+f 1—2.II București 
sp.-j-sb. 8—9.II București

— etapa finală 14—16.III
Craiova
Faza a Il-a 
(cat. X și maeștri)

— etapa locală 15.III—31.V
— etapa finală 30.V—l.VI 

București
Campionatul republican pe 
echipe

DIVIZIA A
Tur

— etapa I 
Cluj

— etapa a Il-a 
Brașov

— etapa a III-a 
București 
Retur

— etapa a IV-a 
Tg. Mureș

— etapa a V-a 
București

— etapa a VI-a 
București
DIVIZIA B
Tur

— etapa I 
Cărei

— etapa a Il-a 
Satu Mare 
Retur

— etapa a III-a 
Timișoara

— etapa a IV-a
Ploiești
Calificare
Tur'

15—16.11

18—19.1

al

8—9.III

26—27.IV

17—18.V

12—13. VII

2—3. VIII

16—17.VIII

18—20.IV

18—19.X

22—23.XI

Campionatul republican in
dividual al seniorilor categoria 
I (m+f)
— etapă oraș 1 VI— 31 VII
— etapă județe 1—15 VIII
— etapa finală 24—30 VIII 

București
Campionatul republican pen

tru echipe mixte
— turneu tur-retur 10 V— 

20 X
Calificare
— etapă oraș sau direct ju

dețeană 1 VI—1 X
— etapă finală 20—30 X

_ Campionatul republican indi
vidual al seniorilor categoria 
a ll-a (m+f)
— etapă oraș 1 V—30 VI
— etapă județe 1 VII—15 VIII
— etapă finală 24—30 VIII 

București
Campionatul republican in

dividual al juniorilor (m + f)
— etapă oraș 1 V—15 VI
— etapă județe 20 VI—20 VII
— etapă finală 4—10 VIII

Brașov .
Campionatul republican indi

vidual al copiilor
— etapă oraș 1 V—1 VI
— etapă județe 1—22 VI
— etapă finală 30 VI—6 VII

Tg. Mureș
Criteriul de primăvară al 

seniorilor și juniorilor
31 III—6 IV București

Cupa speranțelor (m+f)
— etapă oraș 15 V—10 VI
— etapă finală 16—22 VI 

Galați
Concursul republican de sală 

a! seniorilor și juniorilor (m+f)
— etapă oraș pînă la 10 II
— etapă finală 16—23 II

București
Concursul centrelor de copii

— etapa finală I—7 IX 
Oradea (Iași)

Notă
Concursuri cu caracter re

publican organizate de Con
siliul pentru Educație Fizică 
și Sport al Municipiului 
București : Cupa Unirii se
niori și juniori (m+f) în sală 
18—24 1 ; Cupa 8 Martie se
nioare și junioare în sală 
1—8 III și Cupa 30 Decem
brie (m+f) în sală 24—30 XII. 

TENIS DE, MASĂ
Campionatul republican indi

vidual al seniorilor (m + f)
— etapa asociație 3 I—16 II
— etapa județ 22—23 II
— etapa zonă 7—9 III Sucea

va, Ploiești. Craiova, Ora
dea

— etapa finală 21—23 III 
București

Campionatul republican pe 
echipe (m + f)
— tur 29 V—1 VI Brasov
— retur 18—21 XII Oradea 
Calificare
— etapă oraș-municipiu

1 III—23 XI
— etapa finală 8—10 XII 

București
Campionatul republican indi

vidual al juniorilor (m + f)
— etapă județe 30—31 VIII
— etapă finală 5—7 IX Iași

Campionatul republican pe 
echipe al juniorilor (m + f)
— tur 24—26 I Arad
— retur 2—4 IX Iași 
Calificare

11—13 XII București
Campionatul republican al 

copiilor (m + f)
— etapă oraș-municipiu

1 IV—25 V
— etapă zonă 13—15 VI
— etapă finală 27—29 VI

București
Cupa României (m + f)

— etapă zonă 12—14 IX Ga
lați, Cluj, Brașov, Craiova,

Timișoara
— etapa finală 17—19 X Tg.

Mureș
Campionatul asoc. sportive 

Voința
— etapa asociație-club

4 1—16 III
— etapa județ 1—20 IV 

etapa interjudețeană
26 IV—4 V

— etapa finală 8—11 V

TIR
Campionatul republican al 

seniorilor (m + f) 
pușcă și pistoale
— etapa finală 23—28 IX

București

talere
— etapa I 15—18 V Bucu

rești
— etapa a II-a 10—14 IX 

București
Campionatul republican a) 

juniorilor (m + f)
— pușcă și pistoale etapa fi

nală 4—7 IX. București
— talere, etapa finală

28—30 IX București
„Cupa României"

— etapa oraș (municipiu)
4 V—29 VI

— etapa județ 17—31 VIII
— etapă finală 3—5 X Iași

„Cupa speranțelor"
— etapa finală 17—19 X 

București
Criteriul juniorilor

— etapa finală 10—12 X 
București

„Cupa Primăverii"
— etapa finală 27—30 III 

București
Campionatul republican de 

tir cu arcul (m + f)
— etapa oraș (municipiu) 

10—ll.V
— finala etapei. 1. 28—-29 VI 

Cluj
— finala etapei a II-a

13—14 IX București
Criteriul juniorilor de tir cu 

arcul (m + f)
— etapa finală 9—10 VIII Ti

mișoara
„Cupă Federație'r Rontâne de 

Tir", tir cu arcul — concurs 
de sală
— etapa finală 12—13 VII 

Sibiu
Concursul cluburilor sporli- 

■ ve‘ universitare, etapa finală 
25—27 IV București.
Notă :

Concursuri cu caracter re
publican organizate de Con
siliile județene pentru Edu
cație Fizică și Sport î Con
cursul de tir interorașe, eta
pa finală II—13 IV Arad.

• TURISM”
ALPINISM

ORIENTARE TURISTICA
Campionatul republican indi

vidual al seniorilor (m + f)
— etapa finală 22—26 X 

jud. Hunedoara
Campionatul republican pe 

echipe a: seniorilor și juniori
lor (m + f)
— etapa asoc. (club)

I HI—31 V
— etapa județ 1 VI—15 IX
— etapa finală 1—5 X jud.

Suceava
Campionatul republican de 

ștafete
— etapa județ 1 V—31 VIII
— etapă finală 19—21 IX 

Govora
Cupa U A S R

1—3 V Păltiniș
Campionatul asoc. sportive 

Voința (m + f)
— etapa asociații pînă la

II V
— etapa județ 18 V—1 VI
— etapa finală 27—29 VI 

Predeal
Notă:

Concursuri cu caracter re
publican organizate de Con
siliile județene, pentru Edu
cație Fizică și Sport: „Cupa 
speranțelor" pentru tineret
— etapa finală 24—26 X 
Brașov și Cupa de iarnă — 
etapa finală 4—6 IV jud. 
Timiș.

' ALPINISM
Campionatul republicări

— etapa de iarnă, 24—30 III 
Munții Retezat

— etapa de vară 5—8 VI 
Munții P. Craiului

— etapa de vară 25—27 VII
Cheile Bicazului

— etapa de vară 3—7 IX 
Munții Bucegi

Alpiniada republicană a tine
retului
— etapa de iarnă 20—23 II 

Munții Ciucaș
— etapa de vară (finală)

1—3 VIII Munții Bucegi
„Cupa Federației" la alpi

nism
22—28 IX

(Omologarea premierelor 
alpine)

VOLEI
Campionatul republican mas

culin
EDIȚIA 1968—1969

Divizia A
— retur 16 11—27 IV
— turneu final, tur 8—10 V 

București
— retur 15—17 V Cluj

Divizia B
seria I și a II-a
— retur 16 11—27 IV

Calificare
— etapa asociație-club pînă 

la 27 IV
— etapa județe 9—11 V
— etapă zonă 25—29 VI.
— etapă finală 9—13 VII
EDIȚIA 1969—1970

Divizia A .
— tur 12 X—21 XII

Divizia B
seria I și a II-a
— tur 28 IX—7 XII

Campionatul republican fe
minin
EDIȚIA 1968—1969

Divizia A
— retur 16 11—27 >IV
— turneul final, tur 8—10 V 

Bacău
— retur 15—17 V P. Neamț 

Divizia B
seria T și a II-a
— returul 16 11—13 IV

Calificare
— etapa asociație-club pînă 

la 27 IV
— etapa județe 9—11 V
— etapa zonă 25—29 VI
— etapa finală 9—13 VII
EDIȚIA 1969—1970

Divizia A
— tur 12 X—21 XII

Divizia B
seria I și a II-a
— tur 28 IX—7 XII

Campionatul republican al 
școlarilor și juniorilor (m + f) 
EDIȚIA 1968—1969

Divizie
— turul 6 X—17 XI 1968
— returul 12 1—23 II
— turneul final 16—20 VI

București
Calificare

— etapa pe localități și cenlre 
de localități — pînă la 
20 IV

— etapa pe județe 2—4 V
— etapa finală 17—21 VI
EDIȚIA 1969—1970

Divizie
— tur 5 X—16 XI

Campionatul republican al 
școlilor profesionale
— etapă oraș pînă la 9 II
— etapă județ pînă Ia 20 IV
— etapă zonă pe ministere 

. pînă la 1 VI
— etapă finală 18—21 VI 

Constanța
„Cupa tineretului de la sate"

— etapa pe comună 1 IV—
15 VI

— etapa pe centre de co-
mună 16 VI—15 VII

— etapa județ 16—31 VII
— etapa zonă 5—10 VIII
— etapa finală 16—19 VIII

Lot o-Pronosport
800 AUTOTURISME ATRIBUITE

De Ia începutul anului și pînă 
la 26 noiembrie a.c, Administra
ția de Stat... Loto-Pronosport a 
distribuit participanților 800 au
toturisme de diferite mărci și 
capacități.

Posesorul celui de a! 800-lea 
autoturism este cooperatorul DL- 
MACHE N. ANDREI din comuna 
Bărăgan, județul Brăila. Jucînd 
la Loz în plic el a obținut un 
autoturism „SKODA 1000 M.B.“.

Un nou prilej de a obține un 
autoturism cu o sumă infimă 
față de valoarea lui îl reprezintă 
concursul excepțional Pronoex- 
pres din 8 decembrie, la care se 
atribuite în număr NELIMITAT 
autoturisme î •; „VOLGA1*, ,DA
CIA 1100“, „MOȘKVICI 408“ cu 4 
faruri și radio și „SKODA 1000 
M.B.“. Se mai atribuie' 10 auto
turisme prin tragere la sorți, 
premii în numerar de valoare 
variabilă și premii fixe în bani.

Pentru stabilirea biletelor cîș-

extigătoare se efectuează 10 
trageri de cîte 10 numere 
45, fiecare în 4 fază, în t< 
se extrag 100 de numere.

Cu biletele seria „N“ de 30 
puteți participa la toate ex 
gerile.

Sîmbătă 7 decembrie 1868, < 
ULTIMA ZI pentru procure 
biletelor.

© Rezultatele concursului I 
nosport suplimentar nr. 2 
astăzi (miercuri 27 noiembrie a.c. 
vor fi comunicate vineri 29 no 
iembrie, întrucît o parte din me 
ciurj se dispută în nocturnă.

PREMIILE CONCURSULUI NI
47 DIN 24 NOIEMBRIE 1968

Categoria X (13 rezultate): 0,
variante a 93 950 lei.

Categoria a II-a (12 rezultate) 
32,0 variante a 3 523 lei.

Categoria a III-a (11 rezultate) 
587,5 variante a 287 lei.

Premiul de categoria I, a 
obținut de către particip; 
CRAINIC VASILE din Cluj.

seexieca
ANUNȚ

Convenabile, operative și eficiente 

sînt cursurile pentru învățarea 

limbilor străine, organizate la cerere, 

în întreprinderi și instituții 

cu ajutorul cooperativei

„DESERVIREA"
Informații și înscrieri în str. Filitti nr. 10. telefon

13.54 69, zilnic între orele 13—17.
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MOBIFICABICABE AU INTABIT
ECHIPA DE RUGBY A FRANȚEI

tA

^311

Moment, de bucurie (poate unicul) pentru spectatorii francezi ai test—meciului Franța— Republica Sud-Africană (11—16), disputat 
la Paris: Cester, un „linia a III-a" de mare clasă, înscrie încercarea de onoare a gazdelor, în pofida opoziției, de altmin
teri tardive, a celebrului „Springbok" De Villiers' (care a ratat placajul)

chvili (de la Tulle), cunoscut 
rugbyștilor români, și Benăsir 
ide la Narbonne). In sfîrșit. 
mai este de semnalat înlocui
rea lui Lasserre (Agen), în pos
tul de stîlp, cu Noble (La Voul- 
tel.

Nu numai înlocuirile de ju
cători după partida cu Spring
boks necesită comentarii, ci și 
unele mențineri. De exemplu, 
aceea a lui Magois (La Rochel
le). revelația acestui furtunos 
început de sezon. Acest jucător 
a ținut piept dificililor sud- 
africani de două ori, și încă ju- 
cind pe postul lăsat vacant de 
excelentul fundaș Villepreux. 
care, ca și anul trecut în aceas
tă perioadă, a devenit indispo
nibil tocmai în ajunul meciu
lui cu România.

Dacă sus-amintita confirmare 
a lui Magois nu suscită discu
ții, în schimb menținerea mij
locașului la deschidere Panes 
are darul tocmai de a Ie pro
voca. El are lovituri de picior 
bune (a realizat puncte și în 
nefericitul test-meci de pe Co- 
lombes), dar i se reproșează un 
defect care devine major in 
condițiile meciului cu Româ
nia : nu este un atacant...

Confruntarea dG duminică va 
fi desigur în măsură să con
firme sau să infirme valoarea 
jucătorilor din „XV”-le Fran
ței. In orice caz, însă, credem 
că echipa care va 
capitala României 
mai puternică decît 
i-a înfruntat, fără 
sud-africani. Și, apoi, să nu ui
tăm ambiția inerent declanșată 
de insuccesele răsunătoare...

Robert BARRAN
redactor șef la „Miroir—Sprint” 

transmite :

și ran- 
fi mult

modifi-

După înfrîngerea indiscuta
bilă suferită în cel de al doilea 
test-meci susținut in compania 
puternicilor Springboks, „XV“- 
le Franței a fost supus unor 
noi modificări. Ele pot fi con
siderate foarte însemnate în- 
trucît maniera de joc 
damentul echipei vor 
influențate.

Două dintre aceste
cari, mai exact reintrări, sînt 
deosebit de importante. Este 
vorba, în primul rînd, de re
intrarea lui Christian Carrere, 
căpitanul echipei în linia a 
III-a și, apoi, de a lui Maso, în 
centrul liniei de treisferturi. 
Se cade a fi reamintită apre
cierea specialiștilor din Noua 
Zeelandă și din Australia, care 
îl consideră pe Maso cel mai 
bun atacant al lumii !

Celelalte modificări aduc, mai 
intîi, titularizarea tînărului Sil- 
leres (de la Tarbes), care va 
juca alături de partenerul obiș
nuit din echipa de club, Ruiz. 
Comportamentul acestuia din 
urmă în meciul de debut a fost 
foarte bun, iar calitățile ară
tate în compania Springboks-i- 
lor au determinat menținerea 
lui. Un alt tarbez, Dargeles, ta- 
loneurul, trebuia să joace la 
București, dar accidentul sufe
rit — faptul este acum defini
tiv confirmat — îi contraman
dează debutul. Selecționerii 
francezi ezită, încă, între Ya-

evolua în 
este mult 
aceea care 
succes, pe

IN

De la trimisul nostru special, CONSTANTIN FIRĂNESCU:

1

EMOJI! ÎN AȘTEPTAREA MECIULUI DINAMO - W
După o călătorie de aproape 

12 ore, incluzînd un zbor rela
tiv liniștit pe ruta București — 
Londra, o transbordare difici
lă, cu omnibuzul, pe aglomera
tele străzi ale capitalei britani
ce și, în fine, o deplasare cu 
trenul pe distanța Londra — 
Birmingham (aproape 300 km), 
lotul fotbaliștilor dinamoviști a 
sosit in orașul lui West Brom
wich Albion, la ceasurile înse
rării...

O primire deosebit de căldu
roasă din partea conducerii clu
bului ' W.B.A., a presei și a cî- 
torva sute de amatori de... au
tografe a încercat să aducă 
buna dispoziție în rîndurile ju-

• fotbal pe glob • fotbal pe glob •
are aspectul clasic al o- 

industriale engleze : 
— deosebit de animat, 
se desfășoară viața co-

14 MECIURI 
PROGRAMUL DE AZI!

în cupele europene sînt 
programate azi nu mai pu
țin de 14 partide decisive 
pentru calificarea în sferturi 
de finală („C.C.E." și „Cupa 
cupelor") și în turul al trei
lea („Cupa orașelor tîrguri").

Dintre acestea amintim 
jocurile Fenerbahce — Ajax 
Amsterdam, Akademisk Bold- 
club Copenhaga — A.E.K. 
(„C.C.E."), Slovan Bratislava
— Porto, West Bromwich Al
bion — Dinamo București 
(„Cupa cupelor"), Fiorentina
— F. C Hansa Rostock, Na
poli — Leeds United, Atle
tico Bilbao — Panathinaikos 
(„Cupa orașelor tîrguri") 
altele.

COMISIi Șl COMITETE 
ALE F.I.F.A.

B. A.
în rest, se mizează 
standard — Popa, 
Ștefan, Ghergheli, 
Stoenescu — ulti-

Substanțiale îmbunătățiri

vre- 
fiin- 
mo- 
mij-

(Urmare din pag. 1)
în ce privește forma mani

festată, ne-au plăcut cel mai 
mult Dinu, Iorgulescu și Stoica 
din linia I, Țuțuianu și Șerban 
din linia a II-a, Ciobănel-De- 
mian-Rășcanu care alcătuiesc 

O inamovibilă și foarte valo
roasă linie a IlI-a, mijlocașul 
la grămadă Florescu, Irimescu 
și Dragomirescu, pereche de 
centri cu o valoare internațio
nală certă, ca de altfel și Wus- 
sek pe post de aripă. Pentru 
restul formației probabile, ca 
și pentru cei care absentează, 
se mai cer precizări. Anume, 
Veluda, jucător de linia a II-a 
cu perspective foarte mari, plă
tește tribut unui sezon ghinio
nist în care a fost multă 
me indisponibil, Șerban 
du-i de preferat pentru 
ment ; pentru postul de
locaș la deschidere părerile 
sînt împărțite, ambele variante 
de ■ bază dispunînd de argumen
te serioase. Tehnicitatea și ca
litățile de atacant ale lui M. 
Niculescu il recomandă de mul
tă vreme, dar jocul lui în apă
rare prezintă fisuri care, în 
condițiile meciului cu Franța, 
pot fi fatale. Improvizația cu 
Dragomirescu pe acest post 
poate reduce la neant tocmai 
sus-amintita puternică pereche 
de centri Irimescu-Dragomires- 
cv. și, de altfel repriza de în
cercare a variantei n-a fost 
edificatoare. Pe aripi, Suciu, 
Coravu și Ionescu au, în ordi
ne, drepturile cele mai mari la 
titularizare. Am ajuns însă la 
alt punct nevralgic — postul 
de fundaș, atît de greu încer
cat prin retragerea lui Penciu 
(Pe care, în treacăt fie spus,

faptele o dovedesc prematură 
și chiar prematur... provocată). 
Dăiciulescu și Țibuleac sînt cei 
care își pun candidatura și, 
dacă analizăm jocul prestat de 
ei, doar o idee tactică sau alta 
îi va putea departaja.

Iată și propunerile antreno
rilor privind componența echi
pelor României pentru dumi
nică. Așadar : ROMANIA A : 
Dăiciulescu ; Suciu, Coravu, 
Wussek, Irimescu ; Dragomires
cu, Florescu ; Rășcanu, Demian, 
Ciobănel ; Șerban, Țuțuianu ; 
Stoica, Iorgulescu, Dinu (re
zerve Țibuleac, Niculescu, Ve
luda, Gh. Mircea, Baciu) ; RO
MANIA B : Marinescu ; R. lo- 
nescu, Peter, Cîndea, Oble- 
menco ; Bărgăunaș. Mățăoană ; 
Pop. Dărăban, Băltărețu ; V. 
Rusu, Atanasiu ; Ciornei, Iatan, 
Mihalașcu (rezerve Durbac. 
Dragomir, Boiangian, Roman, 
Spiratos).

La cel de al 3(j-lea Con
gres al FI.F.A. au fost alcă
tuite 
fete 
fotbalului internațional. Din 
Comitetul executiv al F.I.F.A. 
fae parte printre alții : sir 
Stanley Rous (președinte), 
Helmuth Kăser (secretar ge
neral), Rene Court (secretar 
general adjunct) și vicepre
ședinții Granatkin, dr. Ba- 
rassi, Cavan, Mustafa, dr. 
Goni, Yomnak, Chiarisoli și 
Canedo.

A fost, de asemenea, al
cătuit comitetul de organiza
re a C.M. din 1970. Printre 
membrii acestui comitet se 
află sir Stanley Kous (pre
ședinte), Granatkin (vicepre
ședinte), dr. Barassi, Andre- 
evici, Gosmann, Wiederkehr, 
Hidalgo etc. (membri).

unele comisii și corni- 
ale forului suprem al

CE ESTE SUPER-CUPA 
MONDIALA?

Olandezul Leeuw conduce
in Turul ciclist

al Mexicului
CIUDAD 

de-a doua 
clist al Mexicului, desfășurată pe 
traseul Ciudad de Mexico — San 
Juan del Rio (210 km) a fost cîștiga
tă de rutierul mexican ~ ’ 
Leon, care l-a învins la 
final pe compatriotul său 
tin Juarez. învingătorul 
cronometrat eu timpul 

24:27.0. In clasamentul 
conduce olandezul 
Leeuw.

In fotografie : Theo den Leeuw 
(Olanda), trecînd linia de sosire 
în prima etapă a Turului Mexi
cului (Telefoto : A. P. — Ager
pres) .

1—1 ; Beveren — Waregem 
1—0. Pe primul loc în clasa
ment se află echipa Sporting 
Charleroi (16 p), urmată de 
Standard (15 p) etc.

mai 1969, la Milano, pe In
ter. Urmează să se fixeze 
orașul care va găzdui revan
șa. De reținut că Real Ma
drid nu s-a înscris în com-

I ®
Duminică, in campionatul cehoslovac s-a înregistrat un scor 
record : Dukla Praga a învins cu 9—0 pe V.H.Z. Pardubice! 
In clasament, după 11 etape, conduce Spartak Trnava cu 17 p 
iun ioc mai mult) urmată de Slovan cu 14 p. In fotografie, 
Hudec (Dukla) mai înscrie un gol, după ce portarul scăpase 

din mîinibalonul

Din inițiativa unor cluburi 
sud-americane, care au cîști- 
cat „Cupa intercontinentală", 
s-a organizat prima ediție a 
unei competiții de mare an
vergură. care reunește cîteva 
formații de prima mînă. Este 
vorba de echipele sud-ameri- 
cane F. C. Santos. Penarol și 
Racing-Buenos Aires și de In- 
ternazionale Milano din Eu
ropa. Turneul va da o cîș- 
tigătoare sud-americană, după 
care aceasta va întîlni în fi
nală, prima manșă, în

petiție, consiclerînd-o „neinte
resantă".

• Turneul internațional de 
la Kinshasa a fost cîștigat de 
formația locală „Leopards", 
care în ultimul joc a învins 
cu 1—0 (0—0) selecționata Tu
nisiei.

0 Echipa braziliană Bon- 
succeso, jucînd în R.A.U., la 
Ismailia, a dispus cu 2—1 
de echipa locală cu același 
nume.

® Rezultate înregistrate în 
campionatul belgian : Stan
dard — Lierșe 0—C ; Ander- 
lecht — Gilîoise 2—0; Ra
cing White — Daring 2—0 ; 
Malines — Liege 2—2 ; Char
leroi — Beerschot 1-—1 : F. C. 
Bruges — St. Trond 5—0 ; 
Beeringen — La Gantoise

C.C.E. LA POLO
Grupa de la Zagreb

sfîrșit între-
„Cu- 

la polo

DE MEXICO, 
etapă a Turului

Pedro 
sprintul 
Augus- 
a fost 
de 5h 
general 

Theo den

MADRID, 26 (Agerpres). — 
în runda a doua a turneului 
internațional de șah de la 
Palma de Mallorca, marele 
maestru internațional român 
Florin Gheorghiu a întrerupt 
partida sa cu spaniolul Vi- 
sier. Korcinoi (U.R.S.S.) a cîș- 
tigat la Lehmann (R.F. a Ger
maniei), iar Petrosian (U.R.S.S.) 
l-a învins pe R. Byrne (S.U.A.) 
A fost consemnată remiza în 
partidele : Medina (Spania) — 
Toran (Spania) ; Matanovici 
(Iugoslavia) — Pomar (Spa
nia) ; Ivkov (Iugoslavia) — 
Larsen (Danemarca). Boris 
Spasski (U.R.S.S.) a întrerupt

„CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI4 LA HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

UNIUNEA SOVIETICA —
R. D. GERMANA 11—11 (6-6)

Cu 30—40 de minute înainte 
de începerea acestui meci, aș
teptat cu un justificat interes 
dată fiind valoarea celor două 
echipe ce urmau să se întîl-

nească, disputarea lui era încă 
incertă. Reprezentativa R. D. 
Germane nu sosise în Capitală, 
deoarece avionul care urma să 
o aducă de la Berlin a întîrziat 
din cauza vremii nefavorabile. 
Și tocmai cind se părea că a- 
cest joc urma să fie programat 
vineri, în ziua de pauză a tur
neului, pe una din ușile sălii

Floreasca au apărut handbalis
tele din R.D.G., venind direct 
de la aeroport.

Evoluînd de parcă nu ar fi în
cheiat o lungă și obositoare că
lătorie cu avionul, jucătoarele 
din R.D.G. au deschis scorul și 
au menținut un minim avantaj 
(un singur gol) pînă în ultime
le minute ale primei reprize.

HANDBALIȘTII ROMANI DIN NOU VICTORIOȘI
(Urmare din pag. 1)

Și mai deciși parcă, tricolo
rii au atacat debordant in mi
nutele ce au urmat. A fost pe
rioada lui Moldovan, care a fă
cut pur și simplu ce a vrut 
pe teren, găsind cu regularitate 
cite un culoar spre poarta ad
versă. Cel de-al treilea gol al 
său (10—2 in min. 21) va rămî- 
ne de neuitat miilor de specta
tori, prin frumusețea fazei care 
l-a precedat și prin execuția 
tehnică ireproșabilă a talentatu
lui sportiv. Pînă la pauză 
(12—5), antrenorul Konig a în
cercat toate formulele posibile 
pentru a stăvili furtuna româ
nească. în zadar, însă; Arnost 
(intrat în min. 18), Havlik, 
Duda, Mareș, au fost în dese 
rînduri depășiți de tinerii re- 
presentanți ai țării noastre. A

fost o repriză pe care o vom 
ține minte mult 
mai mult cu cit, 
derea generală, 
realizatorilor a 
care In tot acest timp nu a 
marcat nici un gol.

După reluare, formația ro
mână continuă să păstreze ini
țiativa : 13—6, 14—7, 15—9,
18—9. Penu și coechipierii săi 
se dovedeau net superiori cam
pionilor lumii. Din păcate însă, 
în final, publicul a cerut insis
tent echipei sale favorite faze 
de mare spectacol. Jucătorii ro
mâni au ascultat, au realizat 
numeroase momente de atracție, 
dar au uitat de poarta adversă. 
Doar în felul acesta, handbaliș
tii cehoslovaci, scăpați de pre
siune, au realizat o suită de 
cîteva goluri, reducînd din 
handicap. Scorul final 22—16

timp, cu atît 
■pre surprin- 
dln rîndurile 
lipsit Gruia,

(12—5) nu reflectă neta supe
rioritate a echipei române în 
această partidă. Pentru că, dacă 
Gațu și Guneș ar fi renunțat 
la unele artificii inutile, dacă 
Bogolea (introdus in ultimele 
minute) ar fl fost mai atent, 
handbaliștii cehoslovaci ar fi 
plecat din Cluj cu o înfringere 
și mai categorică.

P. Pupici (Iugoslavia) a con
dus următoarele formații:

ROMANIA: Penu (Bogolea) 
— Gruia 1 (din 7 m), Gațu 1, 
Goran 2, Guneș 4, Moldovan 7, 
Chicid 3, Samungl 2, Marinescu
1, Lieu 1, Paraschiv.

CEHOSLOVACIA : 
(Arnost) — Gregor 1,
2, A. Mareș, Klimcik 
1, Dorlcak 1, Kranat 2 (1 din 
7 m), Duda 1, Greno 5 (4 din 
7 m), Cinner.

Skarvan 
V, Mareș 
3, Havlik

Ambele echipe ne-au oferit în 
acest interval de timp un joc 
foarte frumos, deschis, cu acți
uni purtate în viteză. Și specta
culozitatea fazelor de poartă a 
crescut mai mult prin forma 
manifestată de cei doi portari : 
Zober (R.D.G.) și Sokolova 
(U.R.S.S.). Se poate spune, deci, 
că această primă etapă a tur
neului internațional de handbal 
a fost etapa portarilor.

După pauză, meciul a deve
nit și mai pasionant. Echipa 
R.D.G. a luat un avantaj mai 
mare (în min. 29 : 8—6), dar nu 
mult după aceea (min. 35) sco
rul era din nou egal: 8—8. 
Apoi a condus Uniunea Sovie
tică (prima oară in acest meci) 
cu 9—8 (min. 42). Cine va în
vinge 1 Se părea că R. D. Ger
mană, care cu 8 secunde înainte 
de fluierul final avea un avan
taj minim : 11—10. Dar, în ulti
mele secunde a survenit ega- 
larea.

Arbitrul Vaslle Sidea (Româ
nia) a condus formațiile :

R.D.G.: Zober — Baumann 
(3), Gross, Hochmuth (3), Meis
ter, Braun, Schanding, Richter 
(1), Winkler (3), Heinemann (1).

U.R.S.S. : Sokolova — Șatra- 
nova (2), Kan Fan-san, Turcina, 
Mamedova, Noskova, Omelciuk 
(3), Tuliakova (1), Sevcenko, 
Osetinskava (1), Jivih (4).

Tiparul I. P. .Informația”, str. Brezoianu ar. 23—25. București

La Zagreb au luat 
cerile grupei preliminare a 
pei campionilor europeni" _ 
pe apă. Pentru faza următoare a 
competiției s-au calificat for
mațiile Mladost Zagreb, Dynamo 
Magdeburg și Dinamo Moscova, 
în ultima zi a turneului s-au în
registrat următoarele rezultate : 
Mladost Zagreb — Dynamo Mag
deburg 6—3 (2—0, 1—1, 1—1, 2—1) ; 
Dinamo Moscova — Kuhat Hel
sinki 26—0 (5—0. 5—0, 10—0, 6—0) ; 
Amateur Duisburg 
G - wa 10 —1 (3—0,
2—0).

Clasament final: 1. 
Zagreb 10 p ; 
Magdeburg 7 p ; 1. _ 
cova 7 p ; 4. 
4 p etc.

— Natation
3—0, 2—1,

Mladost 
p , 2. pynamo
: 3. Dinamo Mos- 

Amateur Duisburg

M

de șah de la Mallorca

cătorilor români, întîmpinați de 
o ploaie mohorîtă și rece, care, 
după declarațiile gazdelor noa
stre, cade necontenit de cîteva 
zile.

înainte de a vă relata ulti
mele vești din cele două tabere, 
cîteva cuvinte despre orașul 
care va găzdui miine (n.r. azi) 
returul partidei dintre Dinamo 
și W.B.A., contind pentru turul 
al doilea al „Cupei cupelor". 
Avînd aproape trei milioane de 
locuitori (considerînd și subur
bia Midlands, unde se află și 
hotelul „Albany", la care sînt 
găzduiți jucătorii bucureștenl), 
Birminghamul, situat la nord de 
Londra, la jumătatea distanței 
dintre marea metropolă și Man
chester, 
raselor 
City-ul 
în care
mercială și. politică a orașului, 
periferiile, dominate de silue
tele coșurilor nenumăratelor fa
brici, și liniștitele suburbii spre 
care, la ora terminării progra
mului de lucru, se scurg mii și 
mii de autovehicule.

Revenind Ia meciul propriu- 
zis, trebuie să amintesc că ju
cătorii dinamoviști au efectuat 
astă-seară. la ora 18.00 (ora lo
cală) un scurt antrenament de 
acomodare cu terenul pe care 
se va desfășura partida. Toți 
jucătorii se simt bine și antre
norul Bazil Marian are la dispo
ziție ințregul lot care a făcut 
deplasarea urmind să definiti
veze. insă, formația cu citeva 
ore înaintea începerii intilnirii. 
După cum nc-a declarat. în lip
sa lui Lucescu, rămas la Bucu
rești (accidentat), va utiliza, 
după toate probabilitățile, trei 
vîrfuri de atac, incluzîndu-1 pe

declarațiile pe care ei 
făcut presei reiese, însă, 
așteaptă de la cîștigătorii 
Angliei o mobilizare to-

Haidu alături de Pîrcălab și 
Dumilrache. 
pe formația 
Boc, Dinu, 
Nunweiller,
mul semn de întrebare ridicin- 
du-1 postul de portar, pe care 
n-ar fi exclusă utilizarea lui 
Coman.

In ceea ce-1 privește pe ad
versarii bucureștenilor, se pare 
că managerul Ashman are difi
cultăți in alcătuirea formației, 
mai puțin din cauza indisponi-, 
bilităților și, mai ales, din aceea 
a formei nemulțumitoare pe care 
o manifestă jucătorii din apă
rare. Deși West Bromwich Al
bion a adunat 21 de puncte, e- 
voluția echipei din ultimul meci 
de Ligă (1—5 cu Manchester 
City) nu are darul să-i liniș
tească pe antrenorii englezi.

Din 
le-au 
că se 
Cupei
tală în meciul cu Dinamo. Re
feritor Ia „U“-le pe care 
îl vor alinia englezii, probabil 
vor surveni cîteva modificări în 
linia de apărare, cvartetul o- 
fensiv al gazdelor răminînd însă 
același ca și la București: 
Collard, Astle, Hope, Hartford. 
Fină la ora cind transmit aces
te rinduri este incă incertă uti
lizarea portarului Osborne, aș- 
teptindu-se ultimul aviz al me
dicului.

Ultime informații, de natu
ră organizatorică : meciul se va 
desfășura in nocturnă, cu înce
pere de la ora 20.30 (orâ Bucu- 
reștiului) ; s-au vîndut 50 000 de 
bilete ; brigada franceză de ar
bitri : R. Helies (la centru), R. 
Poncin și A. Petit (la tușe).

I.E.F.S.-TSKA. SOFIA: 10-6,
LA FLORETA FETE

Floretistele Institutului de 
Educație Fizică și .Sport au 
susținut o întîlnire amicală 
cu scrimerele clubului sofiot 
Ț.S.K.A., pe care le-au în
trecut cu scorul de 10—6.

Primele asalturi s-au des
fășurat sub semnul echilibru
lui : 4—4 după două manșe, 
apoi 6—6. Abia în ultima 
manșă trăgătoarele din echi
pa gazdă au reușit să se dis
tanțeze și să-și apropie vic
toria.

Principala realizatoare a e- 
chipei I.E.F.S. a fost Eva Ma
ria Voinea, autoarea a trei 
victorii la 0. Ea a confirmat 
astfel frumoasa comportare 
avută în finalețe „Cupei 
României". Bine a evoluat și 
Itodica Văduva, tot cu 3 
victorii, dar cu un tușaveraj 
mai slab (10—14). Celelalte

deta- 
cu 3 
obti-

Batu-

componente ale echipei, Lu
minița Popescu și Gabriela 
Ștefănescu au punctat de 
cîte două ori.

Din echipa oaspe s-a 
șat Antonina Belovska, 
victorii. Dernientjeva a 
nut două victorii iar
linska una. Surprinzător, 
principalei floretistă a echi
pei, Aneta Brankova, care a 
lăsat o excelentă impresie în 
întrecerile dip cadrul primei 
ediții a Campionatului balca
nic, a înregistrat patru în- 
frîngeri.

Floretistei Antonina Be
lovska i-a fost atribuită o 
cupă, ca fiind cea mai efica
ce trăgătoare din echipa 
oaspe.

Returul meciului urmează 
să aibă loc, în primăvară, la 
Sofia.

DIN LUMEA PUCULUI .
SELECȚIONATA de tineret 

la hochei a țării noastre va 
susține vineri 29 noiembrie și 
duminică 1 decembrie două 
partide cu formația similară 
a Poloniei. Primul joc va avea 
loc la Cracovia, iar cel de al 
doilea intr-un oraș încă nefi
xat, 
tide, 
au plecat 
nia.

în vederea acestor par- 
tinerii hocheiști români 

ieri seară spre Polo-

Finlandei, S.U.A. și două se
lecționate sovietice. Iată pro
gramul turneului : 1 decembrie: 
U.R.S.S. I-Finlanda; U.R.S.S. II- 
Canada ; 2 decembrie : Canada- 
Finlanda; 3 decembrie: U.R.S.S.
I- S.U.A. ; 4 decembrie : U.R.S.S.
II— Finlanda ; Canada—S.U.A. ; 
5 decembrie : U.R.S.S. I-U.R S.S. 
II ; 6 decembrie : Finlanda— 
S.U.A. : 7 decembrie : S.U.A.— 
U.RS.S. II, U.R.S.S. J—Canada.

★

1 ȘI 7 DECEMBRIE

Raliul celor 16000 km
a traversat Europa!

cu Juan Diaz del Corral (Spa
nia). în fruntea clasamentului 
se găsesc Petrosian și Korci- 
noi, cu cite l*/2 puncte.

raliul-gi- 
caravana 

lungul a 
Londra la 

urmează

dat startul în 
care va duce

ÎNTRE
se va desfășura la Moscova 
un turneu internațional de ho
chei pe gheața la care vor par
ticipa reprezentativele Canadei.

telex-raiiiii'telefti

S-a 
gant 
automobilelor de-a 
trei continente, dp la 
Sydney. Concurenții 
să parcurgă peste 16 00!) km, o 
încercare de rezistență fără 
precedent. Duminică, la Crys
tal Palace din Londra, startul 
a fost dat de însuși campionul 
mondial Graham Hill. în ace
eași zi, după o transbordare 
peste Canalul Mînecii, partici- 
panții au trecut prin Paris, a- 
poi itinerarul a continuat prin 
Geneva, Torino, Belgrad și So
fia, iar aseară caravana ajun
sese la Istanbul, fără abando
nuri notabile. Punctul termi
nus al acestui super-raliu auto
mobilistic este Sydney, 17 
decembrie. In fotografia noas
tră : echipajul polonez luînd 
startul.

LA AMSTERDAM, in „Cu
pa campionilor europeni" la 
baschet feminin (primul joc), 
echipa poloneză Wisla Craco
via a învins cu scorul de 
69—47 (30—18) formația olan
deză A.M.V.J. Amsterdam.

mermann, care a totalizat
185,651 puncte. El a ocupat 
primul loc la 1000 m cu 
1:26,9 fi la 3000 m cu 4:53,3.

Sercu — Van Looy (Belgia) — 
290 p; Fritz și Louis Pfen- 
ninger (Elveția) — 256 p.

SELECȚIONATA DE TE
NIS DE MASA a Cehoslova
ciei va întîlni la 30 decem
brie Ia Copenhaga echipa 
Danemarcei, într-un meci 
mixt. Din echipa cehoslovacă 
fac parte, printre alții : Dvo
rak, Turai, Orlowski, Karli- 
kova, Kettnerova.

CONCURSUL INTERNA
ȚIONAL de patinaj viteză 
de la Viena a fost cîștigat de 
sportivul vest-german Zim-

CAMPIONUL MONDIAL 
DE BOX la categoria muscă, 
tailandezul Chartchai Chio- 
noi, fiind suferind de sinu- 
zitâ, nu-și va putea apăra 
titlul în termen, în fața cha- 
langerului său, mexicanul 
Torres. Meciul urmează să 
fie reprogramat în februarie, 
la Bangkok.■

CURSA CICLISTA de șase 
zile desfășurată la Gând 
(Belgia) a fost cîștigată de 
cuplul olandez Post — Dau- 
yndam cu 386 p. Locurile ur
mătoare au fost ocupate de

CAMPIONATELE INTER
NAȚIONALE DE TENIS ale 
Australiei de sud, care se 
desfășoară Ia Adelaida, au 
continuat cu partidele din tu
rul doi al probei de simplu 
bărbați. Iată cîteva rezultate : 
Parun (Noua Zeelandă) — 
Guerrero (Spania) 6—1, 6—4, 
11—9 ; Phillips Moore (Aus
tralia) — Rouyer (Franța) 
6—4, 6—0, 6—2 ; Crealy (Aus
tralia) — Bolle (Spania) 6—0, 

6—3 ; Stone (Aus-
Marzano (Italia) 

6—4 ; Dent (Aus-

7—5,
tralia)
6—2, 6—3.
tralia) — ’ Bruguera (Spania)
6—3, 6—3. " -6—0.
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