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ZIAR AL COXSILILLLI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

TENISMANII NOȘTRI CONTINUA 
SERIA SUCCESELOR

Năstase l-a invins pe suedezul Zahr,
iar Țiriac pe profesionistul american Riessen

Stockholm, 27. — Ju
cătorii români Ilie Năstase 
și Ion Țiriac au trecut cu

marelui turneu internațional 
„open“ de tenis pe teren a- 
coperit, care reunește în a-

marile rachete ale lumii. 
Năstase l-a eliminat în două 
seturi 6—1. 6—3 pe suedezul 
Haakan Zahr, în vreme ce 
Ion Țiriac l-a învins cu 6—ii, 
6—3, 6—4 pe cunoscutul ju
cător profesionist american 
Marty Riessen.

Favoritul principal al tur
neului, australianul Rod La
ver, s-a impus cu 6—4, 6—4 
în fața sud-africanului Ray 
Moore, iar Fred Stolle (Aus
tralia) l-a întrecut cu 6—2, 
6—2 pe suedezul Per Jemsby. 
In proba de dublu bărbați, 
Andres Gimeno (Spania) și 
Stolle (Australia) au elimi
nat cu 6—3, 6—3 perechea 
Drysdale (Republica Sud-A- 
fricană), Taylor (Anglia).

Rapid a cîștigat
turneul internațional

de volei feminin
Aseară, sala Dinamo a găz

duit ultimele partide din ca
drul turneului internațional fe
minin de volei.

în deschidere s-au mtilnit 
Rapid și Penicilina Iași, in
tr-un meci, care, aprioric, tre
buia să ofere publicului o 
dispută demnă de renumele a- 
cestor echipe, așa cum ele ne 
obișnuiseră cu alte prilejuri. 
Decepția a fost insă totală. 
Meciul a fost frumos numai 
intr-o jumătate de teren — 
cea a Rapidului, —. unde am 
putut vedea ceea ce se chea
mă volei. Dincolo de fileu am 
asistat la o paradă a greșeli
lor, parcă intenționat repetate 
de sportivele Penicilinei. la 
toate capitolele. De la nume
roasele puncte cedate direct 
din serviciu, la execuțiile total 
defectuoase în celelalte situații, 
la inerția blocajului și dezor
ganizarea jocului, în general,
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Aseară au avut loc la Zilrich tragerile la sorți ale 

optimilor de finală din „Cupa europeană a tjrgurilor". 
Iată meciurile în ordinea extragerii din urnă (prima 
echipă este gazdă în meciul tur) : KILMARNOCK — 
DINAMO BACÂU, Rouen — Arsenal, F. C. Napoli — 
Ajax Amsterdam, Vitoria Setubal — Hertha B.S.C., 
S. C. Anderlecht — Dunfermline Athletic, Newcastle 
United — Southampton, F. C. Barcelona — Internazio- 
nale Milano și Carl Zeiss Jena — Ujpesti Dozsa Buda
pesta. j

Partidele din această fază trebuie să se dispute pînă 
la data de 15 ianuarie 1970.

antrenamentUltimul
A

Fotoreporterul nos
tru AUREL NEAGU 
a surprins acest in
stantaneu la antre
namentul de ieri al 
reprezentativei de 
juniori. La minge, 
Gligorie...

al lotului de juniori
Echipa părăsește țara astăzi.

pe calea aerului
|MUȘCHETARI, ÎN GARDĂ!

— 1' <
• ••

ciștigind, pe bună dreptate, 
simpatia publicului, carț^ de 
astă dată, a refuzat să țină cu 
cel mai slab. Se pare că sexte
tul pregătit de D. Pîoe 
pătat un plus ăe emo 
jucătoarele acțici
multă seriozitate și ca dorința 
fermă de victorie.

Meciul — fără istoric de alt
fel — cîștigat fără drept de

Aurelian BREBEANU 
Emanuel FÂNTÂNEANU

des- 
festivă a 

pati- 
loc rim- 
patinoarul 
Floreasca, 

de la 
cadrul de

monstrației de _ 
tinaj artistic și vi
teză vor 
fruntașii 
reșteni ai 
discipline 
membri ai loturilor 
republicane.

i
i

MEMORIA i

Samungi, pornit pe contraatac, are în față doar 
pe excelentul portar suedez Frank Strom. Cu 
toată opoziția acestuia, mingea ta poposi în plasa 

porții, spre satisfacția miilor de spectatori.

(Citiți în pag. a IV-a c succintă analiză a com
portării echipei României la acest turneu).

Szabo

Ieri s-a desfășurat pe stadio
nul Republicii ultima verificare 
publică a lotului național de ju
niori, înaintea plecării sale în 
U.R.S.S., unde — după cum am 
mai anunțat — reprezentativa 
României va lntîlni, la 30 noiem
brie, la Batumi, echipa similară 
a țării, gazdă, într-un meci 
tind pentru preliminariile 
neului U.E.F.A.—1970.

Pe un teren moale, șl în 
unul adversar — echipa de tlne- 
ret-nezerve a clubului Dinamo 
București — superior pe planu
rile experienței competiționale și 
al forței de joc (în formația di- 
namovistă au apărut, printre 
alții, Frățilă, Sălceanu, Haidu, 
Doru Popescu etc.), elevii lui GH. 
OLA și N. GORGORIN au de
monstrat — în special în finalul 
jocului — multă poftă de joc 
și ambiție.

'■ Dincolo de scorul „amicalului* 
— 1—0 pentru Dinamo —, am 

Remarcat în partea de teren a 
"feelecționabililor jocul sobru al 
Apărării. în frunte cu Ha; nai, și 
pătrunderile lui Helvei și Gligo
rie. Un minus — insuficienta coe
ziune a liniei de atac, capitol la 
la care selecționata noastră ni 
s-a părut deficitară.

La sfîrșitul partidei, antrenorul 
Gh. Ola ne-a comunicat numele 
celor 14 jucători care vor face 
deplasarea în U.R.S.S. : PUR- 
CARU, FRANCK, CIOCAN, DO- 
BRAU. sameș,
SATMAREANU,
HAJNAL, GLIGORIE, 
RESEI, HELVEI, 
NASTASE.

Plecarea echipei
(via Moscova) are 
calea aerului.

Azi,
se

Cele

con
tur-.

fața

U.R.S.S. : 
CIOCAN, 
DEHELEANU,,

S. GABRIEL,
ATODI-

GHERGHELI,

spre Batumi 
loc astăzi, pe

incepind de la orele 18, in 
desfășoară turneul organizat

română

sala de sport a Facultății de Drept 
de ziarul „Sportul" și Federația

de scrima

Ziua de ieri, avind pio- 
gramată dimineața re
uniunea întreruptelor, 

iar după amiază runda a 
15-a a limpezit în mare mă
sură apele uneia dintre cele 
mai tulburi Yși mai tulbură
toare) finale a campionatu
lui național de șah.

Plutonul fruntaș a fost 
măcinat și acum au rămas 
(practic) in cursa pentru 
titlu doar doi 
ca vreunul dintre 
cheme... Florin j 
_Ogarii“ clasamen' 
IULIU SZABO si 
CIOCÂLTEA.

Ambii au cîștigat aseară, 
dar intr-o manieră deosebi-

cursa
i șahiști, fără 

să se 
Aeorghiu. 
iWlui sînt 

VICTOR

mai ilustre figuri ale plan
șelor noastre de scrimă 
reunite, azi după amiază, 
turneu de scurtă jdurată 
,mare tensiune sportivă. 
SPORTUL și federația de 
litate și-au asumat sarcina de a 
oferi un cadru festiv competiției 
de floretă „Memorialul Mihai Sa- 
uu“ care perpetuează, în rîndul 
sportivilor și al spectatorilor, a- 
mintirea unui mare pasionat al» 
planșei. în acest scop, întrecerea 
floretiștilor va fi completată cu 
turnee similare. la floretă-femi- 
nin, sabie și spadă.

Așa cum am mai anunțat, par
ticiparea la acest turneu al muș
chetarilor este deosebit de valo
roasă :

Ionel DRIMBA, Mihai ȚIU, lu- 
liu FALB, ștefan ARDELEANU 
(floretă băieți) ; Maria VICOL, 
Ana ENE, Suzana ARDELEANU, 
Adriana MOROȘAN sau Marina 
STANCA (floretă-fete) ; AZ. IS- 
TRATE, N. MARINESCU, N. IOR- 
du, C. DUȚU (spadă) ; O. VIN- 
TILA, C. NICOLAE, 
CU, I. BUDAHAZIU

Participarea Ilenei 
ind incertă (datorită 
care a împiedicat-o, 
să concureze și la Cupa Româ
niei) va urma să completeze 
cvartetul fie Adriana Moroșan, 
fie Marina Stanca.

Protagoniștii turneului — deși 
aflați la capățul unui an cu o 
foarte bogată activitate — și-au 
manifestat satisfacția de a urca 
încă o dată pe planșă în acest 
sezon pentru a cinsti menȚoria 
ilustrului lor predecesor și pentru 
a oferi publicului bucureștean 
prilejul de a cunoaște mai bl-

vor ft 
într-un 
dar de
Ziarul 

specia-

H. BADES- 
(sabie). 
Drîmbă fi- 
unei luxații 

de altfel.

al elegantelor dia-ne acest sport 
loguri între lame.

Și acum citeva amănunte pri 
v’ind desfășurarea „Turneului 
mușchetarilor* :

— Întrecerea sportivă va fi 
precedată de o scurtă alocuțiu
ne rostită de general prof. dr. 
Ion GUDJU, care va evoca figu
ra celur ce a fost Mihai Saw.

— Asalturile din cadrul turneu
lui se vor disputa prin rotație 
la fiecare armă, trăgindu-se Ini
țial eliminările directe între con- 
curenții nr. 1 — nr. 2 și nr. 3 - 
nr. 4, iar apoi finalele între în
vingătorii din eliminări. învinșii 
se vor întîlni între ei pentru sta
bilirea locurilor III și IV.

‘— Cîștigătorul probei de flore- 
tă-masculln va primi cupa trans
misibilă „Memorialul Mihai Sa
vu* în afara cupei de cristal o- 
ferită de ziarul „Sportul*. Cupe 
semănătoare vor răsplăti și pe 
ciștigătorii celorlalte probe.

— Federația de scrimă va ofe
ri, la rîndul său, 
gătorilor clasați 
locuri.

— Prezentările 
turneului vor fi 
boratorul nostru 
antrenor Cornel GEORGESCU.

— Arbitrajul a fdst încredințat 
antrenorului federal Vasile CH.E- 
LARU, a cărui prestanță și clară 
apreciere a fazelor de arme îl 
desemnează ca deosebit de 
dicat pentru o asemenea 
festare sportivă.

— Tn sfîrșit, de reținut 
mănuntul că INTRAREA 
GRATUITA.

distincții tră- 
pe primele

protagoniștilor 
făcute de cota
și apreciatul

in- 
mani-

și a- 
ESTE

scrimei;
I
I 

exemplar prin dă- ■ 
îmbrățișat sportul. I 
. ne 1IwA n „„ „i ,1 —

I I
I
I
I

rmînd tradiții se instaurează , 
tradiția. Cea mai proaspă
tă, al Cărei destin abia se 
conturează, poartă numele 
unui desăvîrșit sportsman 
al României, complet prin 

polisportivitatea sa, exemplar prin dă 
ruirea cu care a 
L-am numit pe transilvăneanul Mihai 
Savu, care și-a început tinerețea ca 
muncitor la societatea tramvaielor din 
București, ureînd apoi scara socială, cu 
o singură pasiune, mistuitoare, care l-a 
însoțit întreaga viață : sportul.

A abordat tot ceea ce pretindea cu
raj și abnegație, efort fizic binefăcător, 
cheltuindu-și altruist forțele și bucuria 
de a trăi, fără deosebire, deopotrivă, 
în pilotaj ca și în dansurile naționale 
în epoca romantică a sportului româ
nesc, cînd focarele entuziasmului se 
întruneau în instalațiile societății „Ti
rul", Mihai Savu — sustrăgîndu-se vo
cațiilor sale juridice sau aviatice — pre
fera înotul la bazin, gimnastica la ba
rele lui Moceanu și Velescu, luptele și 
boxul, tirul și rugbyul.

Dar patima sportivă a vieții sale a 
rămas scrima, în care găsea reunite 
virtuțile tuturor exercițiilor fizice. Din 
anul 1895, deci de la vîrSta de 16 ani, 
a participat, pînă în preajma ultimului 
război, la aproape toate competițiile 
de anvergură care întruneau adeziunea 
așilor planșei. Văduva sa păstrează și 
astăzi statueta Jeanei d’Arc, trofeul care 
i-a consacrat victoria într-un mare tur
neu în Franța, prin 1910. Pentru istoria 
scrimei noastre, importantă rămîne 
participarea sa la Jocurile Olimpice din 
1928, de la Amsterdam, unde, înlr-o 
companie de „scrimeri de salon", Mihai 
Savu se dovedește atletul respectat și 
temut al reprezentativei românești. El 

Icîștigâ, Ia floretă, seria a 8-a, în care 
figura și campionul olimpic din 1924, 
Roger Ducret. Acest neobosit portdrapel 
al scrimei n-a încetat o clipă să consi
dere mișcarea drept elixirul vieții, frec- 
ventînd sălile pînă la o vîrstă la care 

□ Iții își fac siesta în halat și papuci 
la gura sobei. Maestrul de arme I. M. 
Popeșcu povestește că la 83 de ani 
Mihai Savu „încă făcea față cu succes 
în asalturile de antrenament" ! Ceea ce, 
trebuie să recunoaștem, este uluitor.

Adăugind capacitatea organizatorică 
și zelul celui evocat puse în slujba pro
pagandei sportive în Rbmânia, avem un 
tcblou sumar al idealurilor si activi
tății sale.

tetă de ce socotim meritată și demnă 
de tradiție instaurarea Memorialului ce 
poartă numele unuia din pionierii cei 
mai de seamă ai scrimei românești. Tn 
țara campionilor olimpici și mondiali de 
scrimă, turneul mușchetarilor nu putea 
găsi tutelă mai potrivită decît cea căreia 
îi stă chezașă numele lui Mihai Savu.

I
I

i
I

I

i

I. MITROFAN

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE 5

sau Ciocâlf
tă. In timp ce Victor Cio- 
câltea l-a zdrobit, pur și sim
plu, pe tenacele Drimer. lu- 
liu Szabo a furnizat în com
pania lui Teodor Ghițescu un 
joc dramatic. La 
ment dat, cînd 
bea, Ghițescu a 
dama și se 
alb va fi 
diabil. Dar 
o fereastră 
gînd, astfel, o partid! 
poate fi decisivă, jrit

In acest timp Flrpco- 
ghiu — nereș.* 0 re- 
după puterniciyjn par- 
în întîlnirea *• 
ianescu — r 
zistență

un mo- 
dat, cînd sala fier- 

Ghițescu a sacrificat 
părea că regele 
sufocat iremr

Szabo i-a 
salvatoare,

^pa- 
de 

„mare 
apere, nu 

tea lui Fisțjg pentru 
sibil în 
vizită4 acesta, 
maesj.
se - 
Gr

finișul 
promite o

CLASAMENTUL I
după 13 runde

„ 11 Ciocâltea l«‘/i> 1Szabo ÎL Ghițescu 9,1
p'1 Gheorghiu 9 „ MltI. I

h1)(2)?FUcber"4VJ/’aL “ 

I berg * <2)'
- | rezultate

partide
Tmianescu — bzaoo ’ 1—0, I

1—0» I 
remize 1Rotez - ur£”~d0”c - Gheor-| 

_ Segal, Nea“t" I
Gheorghiu — var ■ 

toș- . a : varabies- Icu - Bondoc ®-1^°r^‘eGhb|

'I6 Ungi™ ->• «egal - Vo>- 
culescu. S-au Întrerupt |

&e -
Botez (egală) GS-a
St (partldaC ȘNeamtu - 

Grunberg. libpr»Astăzi este zi libera.

X”-~Gninberg 
Ungu^canu — bo£- 
notez - Drimer 0-1,

I 
I
I

. o7nbo — Ciocâltea. 
& 
curcile caudine ale ecnipei 
Constructorul (Stanciu, Bo
tez, Ciocâltea), cel de aldm 
lea pare să aiba o „serie 
mai ușoară : Reicher. Geor 
ĂeSOricumSalpartida Cioeâl^a

7a S£cbe°’ probabU netacăpâ- 

“■?: Să -

menea derby 1 ț

Valeriy CHIOSE
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In sistemul de organizare și desfășurare 
a activității de educație fizică și sport 
din țara noastră, concursul sportiv con
stituie elementul motor al dezvoltării 
oricărei ramuri de sport, contribuie la 
continua lărgire a bazei de masă și la 
ridicarea nivelului performanțelor spor
tive.

Măsurile inițiate in ultimii ani pentru 
creșterea rolului social-educativ și a efi
cienței tehnico-metodice a calendarului 
sportiv au determinat adoptarea de către 
Plenara C.N.E.F.S. din septembrie 1968 
a unui sistem competițional care cores
punde în mai mare măsură cerințelor ac
tuale și de perspectivă ale activității 
sportive.

Competiția sportivă trebuie privită mul
tilateral, prin prisma principalelor obiec
tive și binefaceri ale practicării sportu
lui : dezvoltarea și pregătirea fizică, în
tărirea sănătății, educarea calităților mo
rale, formarea personalității, ridicarea ca
pacității de muncă creatoare, petrecerea 
utilă și plăcută a timpului liber și ob
ținerea de performanțe superioare.

Acestea sint principalele temeiuri pe 
care se sprijină rolul social-educativ al 
concursurilor, necesitatea ca ele să se 
desfășoare în concordanță cu cerințele și 
dorințele maselor de copii' adolescenți, 
tineri și adulți, participanți direct în în
treceri sau spectatori ai competițiilor 
sportive. De aci derivă însemnătatea și 
necesitatea sistemului competițional, ca 
o parte importantă a conducerii și or
ganizării științifice a activității de edu 
cație fizică și sport.

După parcurgerea, în anul 1969, a pri
mei etape din perioada de aplicare a 
actualului sistem competițional, se poate 
aprecia realismul măsurilor luate, eficien 
ța crescută a calendarului sportiv în toa
te verigile mișcării sportive.

Din sarcinile de bază care stau in fa
ța organelor și organizațiilor sportive și 
a instituțiilor obștești și de stat cu atri
buții in acest domeniu se desprind pen
tru anul 1970 următoarele cerințe : a) mă
rirea ponderii și importanței concursu- 

■ rilor locale, în special a celor de masă 
{calendarul sportiv județean și pe loca
litate, precum și cel al asociațiilor și 
cluburilor sportive); b) diversificarea șt 
creșterea puterii de atracție a concursu
rilor locale, adaptarea formelor-de des
fășurare a acestor competiții la specifi
cul și cerințele diferitelor ramuri de sport, 
a diferitelor profesii și categorii de vir- 
stă, sex și la particularitățile geografice ;
c) lărgirea posibilităților de cuprindere, 
creșterea calității competițiilor școlare, 
precum și îmbinarea judicioasă a acesto
ra cu alte competiții de copii și juniori;
d) creșterea valorii campionatelor repu
blicane prin: eșalonarea în timp a con
cursurilor, în concordanță cu datele știin
țifice ale metodicii moderne din sportul 
de performanță, reducerea perioadelor de 
întrerupere dintre competiții, selecționa
rea exigentă a sportivilor și echipelor 
participante la campionatele republicane, 
în scopul asigurării unor întreceri echi
librate, la un nivel corespunzător valo
rilor pe plan internațional; e) stimularea 
dezvoltării și afirmării unor ramuri de 
sport, spre treptele superioare de clasă 
mondială.

De asemenea, trebuie reamintit că Ple- 
,, nara C.N.E.F.S, a stabilit 3 grupe de 

competiții care reflectă sarcinile funda
mentale ale activității de educație fizică 
și sport și anume: 1) competiții cores
punzătoare sarcinilor activității sportive 
de masă a oamenilor muncii de la orașe 
și sate; 2) competiții ale bazei de masă

a sportului de performanță; 3) competiții 
ale sportului de performanță. La realiza
rea acestora își aduc contribuția — pe 
lingă organele și organizațiile sportive — 
M.i„ U.G.S.R., U.T.C., U.A.S.R.. M.F.A., 
M.A.I., C.N.O.P., UCECOM.

In anul 1970 apar față de anul 1969 u- 
nele îmbunătățiri în calendarul competi
țional, după cum urmează: aviație, se 
reintroduce concursul de parașutism „salt 
pe apă"; judo, campionatul republican al 
juniorilor se organizează separat cel pe 
echipe de cel individual; lupte, la divizia 
A crește numărul de echipe de la 12 la 
16, se introduce campionatul republican 
individual pentru tineret; modelism, se 
introduce campionatul republican de car
ting ; motociclism, se reintroduce cam
pionatul republican de dirt-track,; turism, 
se va organiza pentru pionieri și școlari 
cupa „Roza viaturilor"; tir, la campiona
tele republicane se adaugă și proba de 
armă cu aer comprimat.

In scopul sincronizării acestui com
plex de competiții o atenție deosebită 
trecuie acordată elaborării calendarului 
sportiv (calendarul sportiv al asociației, 
școlii, clubului, localității, județului, fe
derației). Astfel, pe baza calendarului 
competițiilor republicane, consiliile jude
țene pentru educație fizică și sport in 
stnnsă colaborare cu organele teritoriale 
ale instituțiilor cu atribuții tn domeniul 
activității sportive, vor elabora calendare 
sportive proprii. In stabilirea acestor ca
lendare se va ține seama in primul rind 
de obiectivele, necesitățile și posibilitățile 
asociațiilor, școlilor și cluburilor sportive, 
ca și de răspindirea actuală și de pers
pectivă a dezvoltării ramurilor sportive, 
de preferințele tineretului și oamenilor 
muncii, de tradițiile și specificul local.

Este necesar ca organele și organizațiile 
cu atribuții in domeniul educației fizice 
și sportului să dovedească o exigență 
sporită în organizarea și desfășurarea 
competițiilor sportive prevăzute în ca
lendar, în crearea unui cadru sărbătoresc 
întrecerilor. O atenție cu totul deosebiră 
trebuie acordată organizării primelor e- 
tape ale campionatelor republicane, unde 
va fi mobilizat un număr crescut de par
ticipanți bine pregătiți.

Pentru anul 1970, cel de al doilea an 
de aplicare a actualului sistem competi
țional, este indicat să se folosească in 
mod creator învățămintele anului 1969, 
să se ducă o luptă susținută pentru îm
bunătățiri calitative din punct de vedere 
organizatoric, tehnico-metodic și propa
gandistic.

Organelor și organizațiilor pentru edu
cație fizică și sport le revin sarcini im
portante tocmai în inițierea in comun cu 
celelalte organizații și instituții a unor 
acțiuni care să determine angrenarea u- 
nui număr crescut de participanți și creș
terea valorii rezultatelor sportive.

Comisiile sportive din școli, consiliile 
asociațiilor și cluburilor sportive, organe
le C.N.E.F.S., organizațiile de stat și ob
ștești cu atribuții in acest domeniu de 
activitate, întregul activ al mișcării spor
tive, au sarcina să realizeze integral — 
in toate etapele — competițiile prevăzute 
în calendar.

Federațiile și consiliile județene pentru 
educație fizică și sport, prin îndrumarea 
de specialitate și sprijin organizatoric și 
propagandistic concret, au sarcina să con
tribuie la organizarea și desfășurarea 
competițiilor republicane și a celor locale, 
in cit mai bune condiții, folosind la 
maximum colaborarea dintre toate orga
nele și organizațiile cu atribuții tn do
meniul activității sportive.

etapa oraș (municipiu) 
pînă la 22.111
etapa județ pînă Ia 15.III 
etapa inter-județeană

6—10.IV
18—20.1 V 
3—8. VII

etapa zonă 
etapa finală

6. Criteriul republican al co- 
Î(iilor (1955 și mai tineri) 
m^f)

etapa 
nă la 
etapa 
etapa 
Ia 
etapa 
etapa

7. „r . 
chet) (m + f)

etapa zenă 
etapa finală

8. Campionatele 
universitare
— etapa pe centru

oraș (municipiu) pî- 
22.XII.1969 

județ plnă la 10.1.1970 
inter-județeană pînă 

12—15.III 
4—7.IV

10—14. VII 
(minibas-

zonă 
finală

Cupa F.R.B."

28—30.XI 
22—27.XII 

republicane

universitar 
20.IV—3.V

— etapa de zonă: Craiova. 
Brașov, Constanța 7—10.V 
— feminin

14—17.V — masculin
— etapa finală. București

11—19. VII — m+f

BOX
Campionatele republicane in

dividuale ale seniorilor
— etapa oraș (municipiu)

25. VIII—30. VIII 
5.IX—13.IX 

21.IX—27.IX 
Baia Mare, 

Sibiu,

— etapa
— etapa

Satu 
Arad.
Craiova. Pitești, Tg. Mu
reș, Iași, Miercurea Ciuc, 
Bacău, Tulcea, Constanța

— etaoa finală. București 
12.X—25.X

republican pe

— etapa finală — seniori 
Mamaia 6—13.IX

CAIAC-CANOE
Campionatele republicane 

ale seniorilor
— etapa Oraș (municipiu) pi

nă la 9.VHI
— etapa finală,

Campionatul republican uni
versitar
— etapa finală, București

11—19.VII

Snagov
28—30.VIII 
republicaneCampionatele 

ale juniorilor
— etapa oraș (municipiu) pî

nă la 2.VII1
— etapa finală, Snagov

14—16. VIII
Concursul republican de fond

— etapa finală, Snagov
25—27.IX

Criteriul speranțelor, cate- 
?ioria a ll-a, a lll-a și neclasi- 
icați

— etapa oraș (municipiu) 
pînă la 5.VII

— etapa finală. Snagov
24—26.VII 

Criteriul olimpic
— etapa oraș (municipiu) 

pină la 23.VIII
— etapa finală, Snagov

11—13.IX 
Cursa de mare fond pe Du

năre
14—19. VII

județ 
zonă 
Mare,

Timișoara,

7.III—4.IV
ll.IV—9.V
23.V—30.V

Campionatul 
echipe, seniori
— turul
— returul
— turneu final

Campionatele republicane in
dividuale ale juniorilor mici și 
mari
— etapa oraș (municipiu)

10.1—18.1
25.1—28.11

6—12.1 V
— etapa
— etapa 

Oltenița. Tg. Mureș, Arad, 
Piatra Neamț

— etapa finală. Brașov
4—10.V 

Criteriul tineretului
Ploiești 15.IX—20.IX

„Cupa eliberării"
— etapa zonă 23.VII—26.VII
— etapa finală

13. VIII—16. VIII
Criteriul de toamnă al ju

niorilor
— etapa zonă 

Tg. Mureș, 
Ploiești

— etapa finală.

județ 
zonă

6.X- U.X 
Reșița, Iași,

Cîmpulung 
21^C—25.X 
republicane

12.IV
26.IV

CICLISM
ȘOSEA

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

contratimp individual 
fond

— etapa finală
contratimp individual. 
Brașov 9.VII
fond. Brașov ll.VII

Campionatul republican de 
contratimp echipe și semifond 
al seniorilor și juniorilor
— etapa județ 10 și 17.V
— etapa finală. Brăila

17 și 19.VII
Campionatul republican de 

ciclocros al seniorilor și junio
rilor
— etapa județ l.XI
— etapa finală. București

22.XI
„Cupa orașelor" pentru tineret 
și juniori
— etapa I, București

25—26.IV
— etapa a II-a, Tg. Mures 

16—17.V
a IH-a, Cluj 

30—3I.V 
a IV-a, Brașov 

13—14.VI 
a V-a, Ploiești 

27—28. VI
— etapa a Vl-a, Constanța

30—31.VIII
— etapa a VlI-a, Brăila

5—6.X
„Cupa Federației Române de 

Ciclism" pentru seniori și 
lumori
București 16—19.IV

„Criteriul juniorilor"
Constanța

Turul României

— etapa

— etapa

etapa

ATLETISM
Campionatele republicane in

dividuale ale seniorilor (m 4- f)
— etapa oraș

(municipiu)
— etapa județ
— etapa finală, 

București
Campionatul republican pe 
" ................... ,* . 1"

25—26.IV
9—10.V
6—7.VI 

17—18.X. 
categ. „B“

11—12.IV 
categ. „A*

24—25.X 
categ. „B“

24—25.X

13—14.VI
11—12. VII

29—30.VIII

echipe Divizia „A" și „B
— etapa
— etapa
— etapa
— etapa
— barajul pentru 

1970, București
— barajul pentru 

1971
— barajul pentru 

1971
Campionatele republicane în

doaie ale juniorilor mari

oraș

divijft 
(m +

— etapa 
Pînă la

— etapa jude*

I 
a Il-a 
a IlI-a 
a IV-a

Campionatul 
echipe al șc. generale (tetrat- 
lon)
— etapa (județ pînă la 20.IV
— etapa zonă 2—3.V
— etapa finală, Ploiești

20—21 .VI
Concursul școlilor generale 

cu prog, ed. fizică (tetratlon)
Brașov 20—21. VI

Campionatul republican in
dividual al liceelor (m + f)
— etapa județ pînă la 17.V
— etapa finală, București

13—14. VI
Concursul șc. sportive și ol 

liceelor cu prog. ed. fizică 
(m + f)

C-lung Muscel 17—19.VII
Campionatul republican al 

școlilor profesionale (m + f)
— etapa județ pînă la
— etapa zonă 

pînă la
— etapa finală,

republican pe 1—5.VI
1—5.VI
1—5. VI

5- 10.VI
6— 10. VI
6—10.VI 

11—15.VI 
II—15. VI

Campionatele republicane 
ale școlilor profesionale
— etapa oraș (municipiu) pî

nă la 22.XII 1969
— etapa zonă (pe ministere) 

20.1 V 1970
asociațiilor 

Voința
Județ 
zonă

pînă la
Campionatele 

sportive
— etapa
— etapa

— etapa

— etapa

pină la 15.V
I, Oradea 

2.VI—6. VI
II, Ploiești 

9.VI—13. VI
finală, Sibiu 

23.VI—27.VI

GIMNASTICA
Campionatele republicane 

individuale ale maeștrilor 
(m f)
— etapa finală, Constanța

18—20.IX
Campionatul republican pe 

echipe al maeștrilor (m + f)
— etapa județ pînă Ia 5.IV
— etapa finală, Timișoara

9—10.V
Campionatele republicane 

individuale și pe echipe ale ju
niorilor (m + f)
— etapa județ 17.X—18.X
— etapa fina’-ă, Cluj

13.XI—15.XÎ
Campionatele republicane 

individuale și pe echipe de 
gimnastică modernă
— etapa Județ

pînă la Î.XI—8.XI
— etapa finală, Tg. Mureș

28.XI—29.XI
Campionatele republicane 

individuale și pe echipe ale 
copiilor (m + f) (gimnastica 
sportivă și modernă)
— etapa județ pină Ia I.V
— etapa zonă 30.V—31.V

Oradea, Reșița. Ploiești, 
Galați, București

— etapa finală, Sibiu
22.VI—25.VI

„Cupa Federației Române 
de Gimnastică" (m + f)
— etapa finală, București

12.XII—13.XII
Campionatele republicane 

individuale și pe echipe ale 
școlilor generale (m + f)
— etapa județ

cat. III și IV, echipe și 
indiv. pînă la l.II

— etapa zonă
echipe și indiv. cat. III 
și IV ------ ------

— etapa finală
cat. III—IV 
rești 
cat. II, I, M. Gh. Gheor
ghiu-Dej 14. VI—16.VI

Campionatele republicane 
individuale ale liceelor (m + f)
— etapa pe localitate trim. II
— etapa județ
— etapa finală, 

ghiu-Dej
Concursul republican al șco

lilor sportive și al liceelor cu 
program de educație fizică 
(m + f)
— etapa finală, Galați

6.IV— 7.IV
Campionatele republicane 

universitare individuale și pe 
echipe (m + f) (gimnastică 
sportivă și modernă)
— pe centre universitare

pînă la 19.IV
— etapa finală, București

ll.VII—19.VI1

Calificare
— etapa județ

pină la il.III.1971
Campionatul republican al 

școlarilor și juniorilor (m + f)
Divizie — Ediția 1969—1970

— returul
turneul - final,

zonă
Concursul cu 

turism
— etapa județ
— etapa finală,

21.11—22.11

îndiv. Bucu-
6.IV—7.IV

pînă la 10.V 
Gh. Gheor- 
14.VI—16.VI

25—28.VIII

18—28. VI 
biciclete de

5.IV—17,V
Sibiu

16—21.VI

pînă la 3.V
1—5. VII

Ediția 1970—1971
13.IX—25.X

Calificare
•— etapa județ
— ețapa finală

Divizie ••
— turul

Calificare
— etapa județ

pînă ia 2.V.1971
Campionatul republican al 

școlilor profesionale
— etapa locală

pînă
— etapa județ
«— etapa finală,

la 30.XI.1969
1.IV.1970
14—19. VI 

Constanța
Campionatul republican uni

versitar •— ediția 1969—1970
— etapa pe facultate

pînă la 30.XI.1969
— etapa pe instituj 

pînă Ia 19.IV.1970
pe -centre universi- 

3.V.1970 
zonă, feminin, 

7—10.V
Craiova, Brașov,. Constanța
masculin 14—17 V
Craiova, Brașov^ Constanța,

— etapa finală 
București

Campionatul 
sportive „Voința"
— etapa asociație

pînă la 14.VII 
14—21.VII 

6—20.IX 
t—4.X

— etapa 
tare

— etapa

11—19.VII

asociațiilor

— etapa județ
— etapa zonă
— etapa finală, 

Constanța
„Cupa tineretului de la sate"
Ediția

— etapa
— etapa

— etapa

de vară — 1970 
asociației l.IV—30.VI 
centre de comună^ 

l.VII—15,VIII 
Județ 22—24.VIII

5—10.IV
12—17.1 V

tur—retur
5—21.1

(municipiu)
17.V

27—28.VI 
București 

19—20.V1II
'ublicane in

iilor mici
— etapa finală

- ' ripiu)
Campionatele -Y)

,e copiilor (m f) h 

(munick. Concursul de
/fior universitare

6—7,VjBucurești
—-ura

27—28. VI 
republicane

etapa oraș
Piuă ia 

~~ etapa județ

26.1 V
pe ministere

l.VI
București

20—21.VI
republicaneCampionatele

universitare (m + f)
— etapa pe institute (univer

sități) pînă Ia 3.V
— etapa pe centre universi

tare pînă la 17.V
— etapa finală, București

18—19. VII 
sală al clubu-

7—8.II
interdeparta-n U.G.S.R. 

juV f> 

~ ș^tv,wlui- 

tnstituv .

— etapa pe loctj 
comună

— etapa județ 

~ etapa finală

4—5.VII 
seniori și

institute, 
•treprinderi, 
' militare 

-.1969 și 
V.1970 

ntre, 
’V

au

l.XI 
pri-

23—24.V
» pri
mari

Campionatele

(m + f) a'e lun|oriior mari 

București 3J f

C] uj 1

București ' g
^cTops,0Xe,se • Tub,i«- 
nîoril™S{m':f)$en,0r,,0r ” 

— îîîPa J“det P'nă la ii v 
-etapa finaIă> Tg

București 2__3 y
măCva"răUrSa|re,?0lj.,ic“" d* P- 
(m + f) ' »un'onlor mici

București 18_19JV

arab UrS?’ • republican de 
"S (m« i- 

l’-mișoara 
„i„C?ncursu> republican de iu- 
vita/i (m+")e °limpice cu in- 

C-lung Muscel 7—9.VIII

— București
— Brașov
— Cluj
— Ploiești
— Iași
— Tg. Mureș
— Craiova
— Galați

etapa a II-a interaerocluburi
— Galați — București — Iași

11—15.IX
— Brașov — Ploiești

11—15.1X
— Cluj — Tg. Mureș — Cra

iova
etapa a IlI-a
București

Concurs salt
Constanța

Concurs salt 
(m + f)

București

11—15.IX 
finală

1—7.X 
pe apă
25. VIII—10.IX 

de noapte

8—15.X

BASCHET
1. Campionatul 

masculin
EDIȚIA

Divizia A 
turneul 

Divizia B 
returul

Calificare etapa

republican

1969—1970 
returul 
final 
seria 4

22.11—3.V 
15.V—17.V 
și a II-a 
8.III—10.V

oraș pînă la 
25.V 

5—8 .VIetapa 
etapa

județ 
interjudețe

28—29. VI
4—6.VII

10—13.VII

CĂLĂRIE -
PENTATLON

MODERN
CĂLĂRIE

Campionatele republicane
— etapa I — obstacole și dre

saj, București 23—28. VI
— etapa I — proba completă

Lugoj 3—7.VI
— etapa a II-a — obstacole 

și dresaj, Craiova
28. VII—2.VIII

— etapa a II-a — proba com
pletă, Lugoj 8—12.VH

— etapa a IlI-a (finală) ob
stacole și dresaj. București

15—27.IX
— etapa a IlI-a (finală) pro

ba completă, Lugoj 6—ll.X
„Cupa 

călărie"
— etapa 

„Cupa
— etapa

7.VI 
Brăila 19.VII

VELODROM

Campionatele republicane de 
velodrom ale seniorilor și 
luniorilor
— etapa oraș (municipiu)

seniori — --------
juniori

— etapa finală 
juniori — București

27.VII—4.VIII 
seniori — București 

27.IX—4.X
„Cupa Federației Române de 

Ciclism" pentru seniori și 
luniori
București

«3—20.IX
19—26.VII

2.V

HALTERE
Campionatele republicane 

individuale ale seniorilor
— etapa oraș (municipiu)

29.ni
— etapa județ 26.IV
— etapa finală, Sibiu

22.V—24.V
Campionatul republican pe 

echipe al seniorilor
— etapa finală, Timișoara

6.XI.—8.XI
Campionatele republicane 

individuale ale juniorilor 
—■ etapa oraș (municipiu) 

22.11
— etapa Județ 29.III
— etapa finală, Ploiești

17—19.IV
Campionatul republican pe 

echipe al juniorilor
— etapa finală, Gh. Gheor

ghiu-Dej 2.X—3.X
Campionatele republicane

ale școlilor profesionale
— etapa oraș (municipiu)

pînă la 22.XII.1969
— etapa zonă (pe ministere)

pînă la 20.IV

HOCHEI 
PE GHEAȚĂ 
Campionatul republican al 

seniorilor — ediția 1969—1970
Divizia A

— manșa a II-a 
tur 
retur

Divizia B
— manșa I — 

Gheorghieni
— manșa a II-a 

tur — Galați 
retur — Galați

Ediția 1970—1971
— manșa I — tur—retur

București 26.X—12.XT
„Cupa României"

București 29—30.IV
Campionatul republican al 

juniorilor '
Ediția

— etapa

1—11.11
12—22.III

etapa

1969—1970
județeană 

pînă Ja 15.IIÎ 
finală, București

21—30.III
Ediția 1970—1971

— etapa județeană
începe la l.XI 

„Cupa speranțelor" 
Ediția 1969—1970

— manșa I
tur—retur, Poiană Brasov 

24.XII.1969—9.1.1970
— manșa a II — tur—retur 

Poiana Brașov 21—30.III
Ediția 1970—1971

— manșa I — tur—retur
24.XII.I970—9.1.1971

federației române de

finală, Iași 20—24.V
României"
finală, Ploiești

14— 18.X
litoralului"

tic școlar
— etapa pe șco]j
__ o 15,IX—30.XI I960 

etapa oraș (municipiu)

- etapa nSSt, Cluj 

" W" - 30 VI

AVIAȚIE

etapa I pe aerocluburi
— etapa a II a in/ 

buri tnteraerocl
-etapa a III-a fina^“’

L) - 1—15.VII

*rașov 1-30.XI

Parașutam C(m,+r^PU,’,'Can de 

etaPa I pe aerocluburi

de

-lu-
16—30. VI

etapa 
etapa 
(etapele campionatului de 
calificare stnt valabile și 
pentru echipele feminine)

EDIȚIA
Divizia A 
Divizia B 

turul
2. Campionatul 

feminin
EDIȚIA 1969—1970

Divizia A returul l.III—19.IV 
turneul

Divizia B 
returul
^IȚIA

1 A
3. £

Săâ^omâniei"(m * f> 

etapă Jua,(niunicîPiP> „ 
etapă interj Ia 

f^Pele eliminL^m 

turneul final
Koiari“o7P^n?,U' ^publi«?< 

EDIȚIA * ,Union,Or (rn -g 
EDIȚIA 1969-1970

Divizie returul iot
‘-»iv 

a la»~’ a- 
etapa județ ‘T:™
etapa zonă 17—

EDIȚIA 1970-J97! 
“Maturul I1X_22X,

(m * f) (”53 »' tineri)

zonă 
finală

1970—1971 
turul 
seria

18.X—27.XII 
I și a II-a 
25.X—20.XII

republican

final 24.IV—26.IV 
seria I si a II-a 

22.III—17.V
1970—1971
turul 25.X—20.XII 
seria I și a II-a 

25.X—20.XII

„Cupa
Mangalia 15—19.VII

PENTATLON MODERN
Campionatul republican in

dividual și pe echipe
București 6—12. VII

„Cupa primăverii"
București 9—15.III

Concursul republican indivi
dual

București 30.IX—4.X

CANOTAJ
Campionatele republicane 

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

4—5.IX
— etapa finală, Snagov

21—23.IX
Campionatele republicane 

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

24—25.VII
— etapa finală, Bacău

6—8. VIII
Campionatul _ republican de 

fond al seniorilor ți juniorilor 
(m + f)
— etapa finală, Timișoara*

1—3.V
Concursul cluburilor univer- 
___-e (m f)

na finală, Snagov
1—2. VIII

YACHTING

FOTBAL
Divizia Națională A

Programul va fi întocmit 
ulterior în funcție de planul 
de pregătire a echipei națio
nale care va - - 
campionatul 
Mexic.

Divizia B
— returul 1969—1970

15.III—28. VI
— turul 1970—1971

9. VIII—6.XII

participa 
mondial

la 
din

HANDBAL
Campionatul republican mas

culin, ediția 1969—1970
Divizia A

— turul III — în aer liber
5.IV—7.VI

JUDO
Campionatele 

individuale ale
— etapa județ
— etapa zonă,

Gh. Gheorghiu-Dej, Bucu
rești 6.111—8.111

— etapa finală, București
26.111—29.111

Campionatul' republican pe 
echipe al seniorilor
— etapa
— etapa

rești,

republicane 
seniorilor

21.1—22.1 
Brașov, Arad,

etapa

Divizia B
Seria I și a

— returul
Calificare

— etapa
— etapa

Divizia C
— returul 1969—1970

15JII—28.VI
— jocuri baraj 12.VH—19.VII
— tur 1970—1971

9.VIII—d.xII
Campionate județene

— returul 1969—1970
15.III—28.VI

— jocuri de calificare pentru 
divizia C t
faza I 
faza II

„Cupa
Etapele se __ _____

funcție de programul diviziei 
naționale și se vor comunica 
ulterior.
— Ediția 1970—1971 i

faza

12.VII—19.VII
26.Vn— 2.VI1I

României"
vor stabili în

faza

I județeană
15.III—9.VIII 

a II-a interjudețe 
16.VIII 

6 și 27.1 X 
11 și 25.X

faza 
faza

_ Campionatul republican al 
luniorilor și școlarilor
— faza finală 1969—1970

14. VI—5. VII
Campionatul republican al 

școlilor generale
— etapa finală, Vatra Dornei

. r 20—26.VII
Campionatul republican al 

liceelor
— etapa finală,

a IlI-a 
a IV-a

Alba Iulia 
13—19. VII

Campionatul, republican al 
școlilor profesionale
— etapa finală, București

22—29. VI

județ 
zonă

finală

pînă la l.III
11—12.IV
25—26.IV
15—17.V— etapa

Buzău, Brăila, Hunedoara, 
Sibiu

Ediția 1970—1971
Divizia A

— turul I — în aer liber
31.VIII—25.X

Divizia B
Seria I și a II-a

— turul
Calificare

— etapa județ
pînă la 1.III.1971

Campionatul republican fe
minin, ediția 1969—1970

Divizia A
— turul II -

București
Timișoara 
Cluj

— turul III — in aer liber
5.IV—31.V

31.VHI—25.X

in sală
9—11.1.1970

18—20.1
29—31.1

Divizia B
Seria I ți a

— returul
Calificare

— etapa județ 
martie

— etapa zonă

II-a
5.IV—31.V

pînă la 1

11—12.IV
25—26.IV 

_ 15—17.V
Iași, Sf. Gheorghe,
Mare, Craiova

Ediția 1970—1971
Divizia A

— turul I în aer liber
24. VIII—20 .IX

- turui II — în sală
2.X—l.XI

— etapa finală
Baia

Divizia
Seria I

— turul

B
și a II-a

31.VIII—25.X

Județ 31.X—l.XI
zonă, Roman, Bucu- 
Timișoara, Craiova 

20.XI—22.XI 
finală, Cluj

4.XII—6.XII
Campionatele republicane 

individuale ale juniorilor
— etapa zonă, București, Iași, 

Arad, Brașov 9.1—11,1
— etapa finală, București

30.1—l.II
Campionatul republican pe 

echipe al juniorilor
— etapa zonă, 

Miercurea Ciuc, 
Timișoara

— etapa finală,

Campionatele 
universitare
— etapa

București, 
Mediaș, 

9.X—11.X 
Arad

30.X—l.XI
republicane

— etapa

„Cupa
București

pe centre
pînă la 3.V 

finală, București 
ll.VII—19. VII

U.A.S.R."
19.XII— 20.XII

LUPTE
GRECO-ROMANE 

Campionatele republicane 
individuale ale seniorilor
— etapa județ pînă la 8.III
— etapa finală, București

24—26.1 V
Campionatul republican pe 

echipe
Divizia A

— turul: l.III ; 15.III ; 5.IV :
3. V ; 17.V.

— returul f 27.IX ; ll.X ; 25.X; 
8.XI ; 28—29.XI.

Calificare
— etapa intercluburi

(asociații) l.IV—10. V
— etapa zonă — 7.VI ; 5.VII ;

4. X ; 15.XI.
— etapa finală, Baia Mare

5-G.XII
Campionatele republicane 

individuale de tineret
— etapa județ pînă la 5.IV
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*— etapa finală, Brașov
26—28. V

Campionatele republicane 
individuale ale juniorilor mici 
ți mari
r— etapa județ pînă la 4.X
fc* etapa zonă. Bacău, Plo-
[ iești, Craiova, Cluj, Bucu

rești 31.X—l.XI
*- etapa finală, Arad

20—22.XI
Concursul republican de 

primăvară al juniorilor mici ți 
mari

etapa oraș (municipiu) 
pînă la 15.III 

*• etapa tonă, Arad, Ploiești,
Tulcea, Sibiu, Baia Mare. 
București 28—29.111

v- etapa finală, Tg. Mureș 
5—7.V

Campionatele republicane 
ble școlilor profesionale
*- etapa oraș (municipiu) 

pînă la 30.XII.1969 
*- etapa zonă (pe ministere) 

pînă la 6.III.1970 
•»- etapa finală, Galați

5—7.1V 
•- „Cupa U.G.S.R." 11—13.XII

; LIBERE

Campionatele republicane 
individuale ale seniorilor

Concursul de navomodele 
al pionierilor
— etapa Județ 6—20.iv
— etapa finală, Galați

1—15.VIII
RACHETOMODELISM

Campionatul republican de 
rachetomodele ol seniorilor și 
juniorilor
— etapa Județ 11—12.IV
— etapa finală. Deva 7—IO V

Concursul de rachetomodele 
al pionierilor
— etapa județ 6—20.IV
— etapa finală. Telega (Pra

hova) 15—30.VII
AUTOMODELISM

Campionatul 
auto mod ele al 
niorilor

republican de 
seniorilor și ju-

— etapa finală. București
24—26. VII

Campionatele republicane 
ale copiilor (m + f)
— etapa oraș (municipiu)

8JI—«.III
— etapa finală. Oradea

17—18.1 V
Concursul de primăvară

(m + f)
— etapa oraș (municipiu)

pină la 8.1 II
— etapa finală. Cluj 4—5.IV 

Cupa județelor (m + f)
— etapa oraș (municipiu)'

pînă la 26.XI
— etapa finală. București

20—22.XI1

OINĂ

RADIO
AMATORISM

republican deCampionatul 
unde scurte
— etapa finală

Campionatul 
„vinăloare de vulpi"
— etapa județ luna mai
— etapa finală, Cîmpina

I IX—«.IX 
republican de

2 și LIII 
republican de

Campionatul i 
unde ultrascurte
— etapa finală

Campionatul i 
radio-telegraf ie
— etapa Județ
— etapa finală.

4 IX—« IX 
republican de

e— etapa județ pînă la 8.III 
t- etapa finală, București

21—23.IV
Campionatul republican pe 

•chipe
Divizia A

_ turul: l.III; 15.111; 5.IV ;
3.V.; 17.V

»— returul: 27.IX ; ll.X ;
25.X ; 8.XI ; 27—28.XI

Calificare
•— etapa inter-cluburi 

asociații l.IV—10.V
v— etapa zonă

7.VI; 5.VII; 4.X; 15.XI
•— etapa finală, Baia Mare 

5-6.XII
* Campionatele republicane 

de tineret
— etapa județ pînă la 5.IV
— etapa finală, Brașov

29—31.V
Campionatele republicane 

individuale ale juniorilor mici 
și mari
— etapa județ pînă lal5. III
— etapa zonă, Galați, Tîrgo-

viște. Lugoj, Oradea, Bucu
rești 11—12.1 V

— etapa finală, Tg Mureș
8—10.V

Concursul republican _ de 
toamnă al juniorilor mici și 
mari
— etapa oraș (municipiu)

pînă la 27.IX
— etapa zonă. Timișoara,

Craiova, Brăila. Sf. Gheor- 
ghe, Odorheiul Secuiesc. 
București 17—18.X
etaoa finală. Arad

17—19.XI
Campionatele republicane 

ale școlilor profesionale
— etapa oraș (municipiu)

pînă la 30.XII.1969
— etapa zonă (De ministere)

pină la 5.IH.1970
— etapa finală, Galați 5—7.IV

„Cupa U.G.S.R."
11—13.XII

Concursul pe categorii . de 
greutate la greco-romane ți la 
Obere
— , CUPA DUNĂRII", Galați

22.11
— „CUPA CARPAȚILOR"

Brașov l.III
— „CUPA MARII NEGRE"

Constanța 24.V
— „CUPA MOLDOVEI", Iași

6.XII
— „CUPA OLTENIEI", Cra

iova 6.IX
— „CUPA ARGEȘULUI"

Pitești 30.VIII
— „CUPA BANATULUI"

Timișoara 13.IX
— „MEMORIALUL STAICU"

Sinaia 28.VI
— „MEMORIALUL ABRU-

DAN", Baia Mare ll.X
NOTA: Sînt organizate de 

către Consiliile Județene pen
tru Educație Fizică și Sport.

TRÎNTĂ

1. „Cupa tineretului la sate"
— etapa pe comună

1.IV—15.VI
— etapa pe centre de comună

16.VI—15.VII
— etapa pe județe

16.VII—31.V1II
2. Concursul național
București XII

MODELISM
AEROMODELISM

Campionatul republican de 
micromodele al seniorilor și 
juniorilor
— etapa județ 311—1-U
— etapa finală, Slănic Pra

hova 19—22.11
Campionatul republican de 

zbor liber al seniorilor ți ju
niorilor
— etapa județ 24—26.VI
— etapa finală, Sibiu

26—30.VIII
Campionatul republican de 

zbor captiv al seniorilor ți ju
niorilor
— etapa Județ 20—24.V
— etapa finală, București

11—14.VI
Concursul de machete cap

tive și aeromodele telecoman
date at seniorilor
— etapa finală, Arad

12—14.VII
Concursul de aeromodele al 

pionierilor
— etapa județ 6—20.IV
— etapa finală, Telega (Pra

hova) 13—30.VII
NAVOMODELISM

Campionatul republican de 
veliere autopropulsate, și ma
chete, seniori și juniori
— etapa județ 4—5.VII
_  etapa finală, Mangalia^

Campionatul republican de 
nave teleghidate și. viteze cap
tive, seniori ți juniori
— etapa județ 8—9.VIII
— etapa finală, Brașov

9—13.IX

— etapa finală, Oradea 2—4.X
KARTING

Campionatul republican de 
karting al seniorilor și juni
orilor
— etapa finală. București

19—20.IX
Concursul de karturi al pio

nierilor
— etapa Județ 15—21.IV
— etapa finală, Brașov

15—30.VII

Campionatul republican
— etapa grupe de asociații

15.VI—15.VII
— etapa județ 19.VII—0.VI1I
— etapa zonă 6—20.IX
— etapa finală X

„Cupa României"
— etapa județ pînă la 30.IV
— etapa zonă 10—24.V
— etapa finală 5—7.VI

„Cupa U.G.S.R."
— etapa finală 11—13.IX

24-25.X
București

16—22.XI 
„Cupa Federației române de 

radioamatorism"
— Concursul radio-telegrafie

30.X I
— Concursul telefonie 7.XII 

Campionatul de radioama
tori al pionierilor
— etapa județ
— etapa finală

4—20.IV
1—I5.VIII

RUGBY

MOTOCICLISM
Campionatul republican de 

motocros
— etapa I, Broșov 18.X
— etapa a II-a, Tg. Jiu 25.X
— etapa a III-a, Cîmpina

l.XI
— etapa a IV-a, București

8.XI
Campionatul republican de 

viteză pe șosea
— etapa I, Baia Mare 30.VIII
— etapa a II-a, Reșița 6.IX
— etapa a III-a, Gh. Gheor-

ghiu-De) 20.1 X
— etapa a IV-a, Brăila 27.IX

Campionatul republican de 
dirt-track
— etapa I, Sibiu 13.IX
— etapa a II-a, București

20.IX
— etapa a III-a, Sibiu ll.X
— etapa a IV-a, București

18.X
Campionatul republican de 

regularitate și rezistență al mo
toretelor „Carpați"
C. Lung Muscel 16— 19.VII

Concursuri republicanie de
motocros —
București 22.1 II
Cîmpina 5.IV
Buzău 19.1V
Moreni 3.V
București 17.V
Vălenii de Munte 24.V
Gh. Gheorghiu-Dej iVII
Sibiu 26.VII

Concursuri republicane de
viteză pe șosea
Sînnicolaul Mare 3.V
Pitești IOV
Baia Mare 31.V
Tg. Mureș 28.VI
Gh. Gheorghiu-Dej 12. VII
Brăila 19. VII
Reșița 28.VH

NATAȚIE
ÎNOT

Campionatele republicane 
ale seniorilor (m + 1)
— etapa oraș (municipiu)

pînă la 10.VII
— etapa finală, București

1-4.VII!
Campionatele republicane 

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

pînă la 10.VII
— etapa finală. București

8— ll.VIJI
Campionatele republicane 

ale copiilor (m + f)
— etapă oraș (municipiu)

pînă la 10.VII
— etapa finală. București

25-28.VII
Concursul republican de pri

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

pînă la 22.III
— etapa finală categ. B, C, D,

Reșița 9—1 l.IV
— etapa finală categ. A și

J II, Cluj 15—18.IV
— etapa finală categ. Seniori

și J I, București 2—5.IV
Concursul republican al șco

lilor sportive (m + f)
— etapa finală. Reșița

16—19.VII
Concursul de mare fond 

„Cupa Ovidiu" (m + f)
— etapa finală. Mamaia

2—6.IX
„Cupa speranțelor" (m + f)

— etapa oraș (municipiu)
pînă la 10.XII

— etapa finală, Ploiești
21—22.XII

POLO
Campionatul republican di

vizia A
— Tur 4—5 și 11—12.IV ; 16— 

17 și 23—24.V
— Retur 4—5 și 11—12.VII;

24—25.X și 31.X—1.XI
— Turneul final 9—15.XI

Campionatul republican di
vizia B
— Tur 17.V—14.VI
— Retur 26.VIII—16.IX

Campionatul republican al 
juniorilor mari
— etapa zonă tur 6.IV—24.V
— etapa zonă retur 13—19.VII
— turneul final, București

24—30.VIII
Campionatul republican al 

juniorilor mici
— etana locală l.VI—26.VII
— turneul final, București

31.VIII—6.IX 
SĂRITURI

Campionatele republicane 
ale seniorilor (m + f)
— etapa oraș (municipiu)

pînă la 26.VII
— etapa finală, București

14—16.VIII
Campionatele republicane 

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

pînă la 5.VII

„Cupa Tineretului de la sate"
— etapa asociație l.IV—30.VI
— etapa centre de comună

i.vn—15.VHI
— etapa Județ 22—24.VIII

„Cupa Speranțelor" (copii)
— etapa Județ pînă la 1. VI
— etapa finală 3—16.VII 

„Cupa U.T.C."
— Se organizează In luna 

august cu participarea e- 
chipeior campioane jude
țene de la „Cupa Tinere
tului de la sate".

PATINAJ
PATINAJ VITEZĂ

Campionatele republicane 
ale seniorilor, juniorilor și co
piilor (m + f)
— etapa Județ pînă la 19.1
— etapa finală, Poiana Bra

șov 19—21.ÎI
„Cupa României" seniori și 

juniori (m + f)
— etapa finală. Poiana Bra

șov 14—16.11
Concursul speranțelor dotat 

cu „Cupa Cutezătorii" — ju
niori, copii (m + f)
— etapa finală, Tușnad 4—9.1

PATINAJ ARTISTIC
Compionotele republicane 

ole seniorilor, juniorilor I și 
II (m + f)
— etapele de calificare

1XU 1963—11.11970
— etapa Județeană (oraș-mu
nicipiu) 19—22.11
— etapa finală. București

4—8111
Campionatele republicane 

ole copiilor și concursul repu
blican ol începătorilor (m + f)
— etapele de calificare

l-XH 1969—11J 1970
— etapa județeană (oraș-mu-

nlcipiu) I—5JI
— etapa finală. Brașov

14—18.11
„Cupa României" — seniori, 

juniori și copii (m + f)
— etapa finală. Brașov

1—14.XII
Concurs-test pentru insigna 

Uniunii Internaționale de Pa
tinaj (m + f)
— categ. a IV-a și a III-a,

București I
— categ. a IV-a, a III-a și I,

București IU
— categ. a IV-a, București

XII
Concursul speranțelor, dotat 

cu „Cupa Cutezătorii" juniori, 
copii și începători (m + f)
— etapa finală, București

6-10.IV
Concursuri demonstrative de 

patinaj artistic
Galați ’
Brașov — M, Giuc
Poiana Brașov III

PATINAJ PE ROTILE
Concursul de patinaj pe. ro

tile pentru seniori, juniori și
copii (m + f)
— etapa oraș (municipiu)

pînă la 25.VIII
— etapa finală, Cluj 5—6.1X

Campionatul republican 
EDIȚIA 

Divizia A
— returul 
Divizia B
— returul

EDIȚIA
Divizia A
— turul 
Divizia B
— turul

Campionatul 
juniorilor 

EDIȚIA
— returul
— turneul final

EDIȚIA 1970-1971
— turul 27.IX—15.XI

1969—1970

15.III—31.V.1970

22.III—31.V.1970
1970—1971

30. VIII—6.X II

27.1X-6.XII 
republican al

1969—1970
22.III—3.V
10.V—24.V

SCHI BOB
Concursul de deschidere

— probe alpine, Predeal 4.1
— probe fond-sărituri. Poia

na Brașov 4.1
Campionatele republicane

ale seniorilor (m+f)
— etapa pe județ pînă Ia 2211
— etapa finală 1

fond. Poiana Brașov
26.11—l.III 

LIII
5— a in
6— 8.III 

14—15.11
7-8.11 

republicane

sărituri, Borșa 
alpine. Bucegi 
biatlon, Poiana 
bob. Sinaia 
sanie. Sinaia

Campionatele i 
ale juniorilor (m+f)
— etapa
— etapa

județ pină la 
zonă (alpine)

14—15.n

LII

— etape 
fond, 
biatlon. Predeal ____
alpine. Poiana' Brașov 

27JI—l.III 
sărituri. Poiana Brașov 

8.III
7—8.II 

republicane

finală i
Rișnov 7—8 JI

14—15.11

sanie. Sinaia 
Campionatele 

ale copiilor m + f)
— etapa județ pînă
— etapa finală i

alpine. Petroșani 
fond. Azuga 

„Cupa Federației 
schi-bob"

biatlon, Poiana

la

UI
LII 

române de

Brașov
6— 8.II
7— 8.11 

8.II
29.ni 

19—20.1V 
sportive și 
de educo-

28—29.111 
republicane

POPICE
Campionatul republican mas

culin și feminin
EDIȚIA 1969—1970

Divizia A
— returul LII—15. VI
Calificare
— etapa pe localitate sau 

direct județeană (returul)
15.11—15.IV

— etapă Județ 24—26.1V
— etapa interjudeț

10.V—12.VII
EDIȚIA 1970—1971

Divizia A
— turul 3.X—31 .XII
Calificare
— etapa pe localitate sau 

direct județeană (turul)
3.X—31.XII

Campionatul republican in
dividual și perechi (m+f) se
niori și juniori 1970
— etapa asociație — club

l.VI—15.VII
— etapa localitate

15.VII—15.VII1
— etapa Județ 28—30.VIII
— etapa semi-finală 4—6.IX
— etapa finală

(0 18—20.IX
(m) 25—27,IX

„Cupa U.G.S.R." pe echipe 
(m+f)
— etapa zonă

18—19 și 25—26.1V
— etapa finală 5—7.VI

Campionatul asociațiilor
sportive Voința
— etapa pe asociație

pînă la 15.VI
— etapa județ 5—26.VII
— etapa interjudeț 2—30.VIII
— etapa finală 11—13.IX

bob. Sinaia 
sărituri. Borșa 
fond. Bucegi 
alpine. Bucegi

Concursul școlilor 
liceelor cu program 
ție fizică
— alpine — fond, Poiana

Brașov 5—7.1II
Campionatul republican 

al școlilor profesionale
— etapa pe ministere l.III
— etapa finală, Poiana Bra

șov
Campionatele 

universitare
— alpine — fond. Poiana Bra

șov 13—15.III
„Cupa Unirii" (U.G.S.R.)

— alpine — fond, Vatra Dor- 
nei (concurs interdeparta
mental)

„Cupa 16
(U.G.S.R.)

— fond — 
(concurs 
tal)

„Cupa U.A.S.R."
— alpine — fond, Predeal

27.11—l.III

9-11.1.
Februarie"

sărituri, M. Ciuc 
interdepartamen- 

30.1—LII

SCRIMA
Campionatele republicane 

individuale ale seniorilor (m+f)
— etapa locală
— etapa pe zone

— zona

— zona

zona

A, Craiova
4.IV—5.IV

B, Tg. Mureș 
i8.IV—19.IV

G, București 
pînă la 31.V

— etapa finală. București
24.VII—26.VII 

republicanCampionatul 
pe echipe 
Divizia A
— etapa
— etapa

— etapa

— etapa

, Compionartele republicane 
oU roiorilor meri
— etape locală
— etapa ce zece 

zona A. Timișoara
21— 22X1 

zor.a B, Bururețti
Pcâ ia 13 X11

— etapa finală. Ljc ^ț.
27X11 

Ccmpionatele rep.brlcone 
ole juniorilor mici |a
16 ani;
— etapa
— etapa

locală 1-1—1-rj
finală, București

17. VII—19.VII
României ‘
locală 
pe zone

zona A. Craiova 10.X—ll.X
B,

..Cupo
— etapa
— etapa

zona

zona

zona

— etapa

— etapa

— etapa

a
D.

Baia Mare
26.IX—27.IX

Constanța
17.X—18.X

București
11X— 1 XI

finală. București
6.XI—8.X I

speranțelor" 'echipe

A, Oradea
24.X—25.X
B, Iași

28.XI-29.X1
finală. București

21.XII—24X11

de

de

zonă

zonă

ȘAH
Campionatul republican 

individual masculin
— etapa pe asociații — (clu

buri) (1/16 finală)
15.IX— 1.XII 1969

— etapa oraș (municipiu) (1/8 
finală) 15.XII-15.il 1970

— etapa județ (1/4 finală)
LIII-l.IV

— etapa zonă (semifinale)
Arad, Bacău, Pitești, Sibiu, 
București 10.V—26.V

— etapa finală, București
25.VH- 15.VIII

Campionatul republican 
individual feminin
— etapa oraș (municipiu) 

(1/8 finală) l.XI—5.11.1970
— etapa județ (1/4 finală)

1 III—l.VII
— etapa zonă (semifinale) 

București, Oradea. Timi
șoara, Iași

— etapa finală.
1.IX-15.IX 

Ploiești
10 X-27.X 

republicanCampionatul 
pe echipe mixte
— etapa oraș

(1/8 finală) l.X—30.XI 1969
— etapa județ (1/4 finală)

20.X1I—28.11 1970
— etapa zonă (semifinale) 

Suceava, Deva, Craiova, 
S. Mare. Cluj. Reșița, Ga
lați. R. Vilcea.

LIV—6.1 V
— etapa finală, Tg. Mureș

20 JV—29.1 V
Campionatul republican 

individual al iuniorilor (m + f)
— etapa pe asociații (cluburi) 

(1/16 finală) l.X—10.11970
— etapa oraș (municipiu) 

(1/8 finală) 15.1—LIII
— etapa județ (1/4 finală)

6-20.IV
— etapa zonă (semifinale) 

Brașov — băieți; Tg. Mu
reș — fete 12.VH-17.Vn

- etapa finală. Brașov — bă
ieți ; Tg. Mureș — fete.

19.VII—2.VIII 
Campionatul republican 

prin corespondență
— permanent

Campionatul republican 
de problemistică
— permanent

Campionatul republican 
universitar individual (m+f)
— etapa finală. Sinaia

18.11—3.III
Concursul universitar pe 

echipe
— etapa finală. Suceava

14.VIII—22.VHI
Concursul de șah al elevilor

— etapa

(municipiu)

— etapa

— etapa
— etapa

pe școală
22.X1I—15.111970 

pe localități
15.11-1.111

județ 21.III—5.IV
finală l.VII—15.V1I

TENIS DE CÎMF
Campionatele republicane 

individuale ale seniorilor 
Categoria 1 (m + f)
— etapa oraș
— etapa județ
— etapa finală.

LVI—31.VII
1—15.VII 

București 
24-30. VIII 

_ . republicane
individuale ale seniorilor 
Categoria a II-a (na + f)
— etapa oraș
— etapa județ
— etapa finală,

Campionatele

LV— 30.VI
LVII—15.VIII 
București 

24—30. VIII 
republicane 

juniorilor

4.V—14.VI
15.VI—19.VII

Campionatele 
individuale ale 
(m+f)
— etapa oraș
— etapa județ
— etapa finală, Cluj 3—9.VIII

Campionatul republican 
individual ol copiilor (m+f)
— etapa oraș
— etapa județ
— etapa finală,

1-3'

Oradea
29 ,v-«n

.V—18.X

Competiții cu caracter republi
can în organizarea comisiilor 
și secțiilor de tenis
— „Cupa Municipiului Bucu

rești" (juniori și copii). IV
— „Cupa Dr. Petru Greza" 

(juniori și copii), Oradea
VI 

• „Cupa Ardealului" (seniori, 
senioare). Cluj VII

— „Cupa Mureșul" 
senioare). Tg. Mureș

— „Cupa Textiliștilor" 
niori. senioare). Arad

(copii și 
viii 

(seniori, 
II

etapa finală,

Campionatul 
de ștafetă „
— etapa județ
— etapa finală,

jad. Govasna
1—0.IX 

republican

LIV—30.V 
jud. Neamț 

20—22.VI 
republican

(seniori,
IX 

(se-
VI

Campionatul ___
de juniori pe echipe (m + f) 
— etapa

— etapa
— etapa

— ..Cupa Dunării" 
juniori), Galați

— „Cupa Steaua" 
senioare). București

~ Gupa Progresul" (seniori, 
V 

de 
se- 

VIII

s^ioare). București 
Institutului

LonsL-cții» (seniori, 
moare), București 

— „Cupa k—iui- /, -- cupa tMui« (copjix
iași ț jj

- -Cupa Pe^OțȚtului" (copii
și jumon), Pre->va V1I

- „Cupa Electnca (Seniorit 
semoare. junion. j^eare) 
Timișoara

TENIS DE MASk

3.1—8.11
14—15.11

Buzău,

Campionatele republicane 
individuale ale seniorilor (m + f)
— etapa asociației
— etapa județ
— etapa zonă. Iași,

Rm. Vilcea. B. Mare
20—22.11

— etapa finală. Brașov
5-8.III

Campionatul republican 
pe echipe seniori (m+f)
— turul. Timișoara 23—26.IV
— returul. Cluj 20—23.XII 
Calificarea
— etapa oraș municipiu

LIII—l.XI
— etapa finală, Craiova

13—15.XI 
Campionatele republicane

individuale ale juniorilor (m + f)
— etapa județ 29—30.VIII
— etapa finală. Bacău

10—12.IX
Campionatul republican 

pe echipe al juniorilor (m + f)
— turul. București
— returul. Bacău 
Calificarea

București
Campionatul 1 

al copiilor (m + f)
— etapa 

club)
— etapa
— etapa

8-10.1
7-9.IX

4—6.1
republican

centru (asociație-
l.IV—25.V

19—21.VIzonă
finală. București

3—5.VII
României"„Cupa

— etapa zonă. Galați, Ploiești,
Sibiu, Pitești, Oradea,
București 2—4.X

— etapa finală. Arad 16—18.X
Campionatul asociației spor

tive Voința
— etapa asociație 5.1—15.1 II
— etapa județ
— etapa zonă
— etapa finală.

LI—19.IV 
27.IV—10.V 

Brașov
22—24.V

Studențesc"Cupa „Sportul
— etapa pe centru universi

tar pînă la 29.III.1970
— etapa finală. Cluj

I1-12.IV.1970

TIR
Campionatele republicane 

ale seniorilor (m+f)
— pușcă

finală.
și pistoale etapa 
București

20.IX—25.IX 
etapa finală, Bucu- 

28.VIII— 2.IX
— talere 

rești
— tir cu arcul etapa județ

1.VIII—2.VIII 
etapa finală, București 

19.IX—20.IX
— arme cu aer comprimat, 
etapa finală, București

19.XII—20.XTI
Campionatele republicane 

ale juniorilor (m + f)
— pușcă 

nală.

— talere 
rești

— arme 
etapa

„Cupa

și pistoale etapa fi- 
București

ll.Vin—13.VIII 
etapa finală. Bucu- 

28.V1II-2.1X 
cu aer comprimat, 
finală. București 

19.XII-20.X1I
României" (m + f)

— pușcă etapa 
ci piu) 
etapa județ 
etapa finală.

pe asociații
l.III—30.1 V 

Județ l.V—15.V1I 
finală, Jud. Prahova 

29—30.VIII
U.A.S.R."„Cupa

Brașov 1—3.V
„Cupa Roza Viaturilor" — 

Campionat pentru pionieri și 
școlari
— etapa pe școală și lecali- 

tate pînă la
— etapa jadeț
— etapa finală.

Prahova
Campionatul 

spertive Voința (m + f)
— etapa

— etapa
— etapa

4.1V
5-I9.IV

Cheia,
3—16. VII 

asociațiilor

pe asociații
i.in—mv

județ 16—17.V
interjudețeană

24. V—7. VI
finală,- etapa

Poiana Brașov 27—28.VII
Cotă:

publiXrsuri carter «- 
«iiiiio , organizate de Con- 
cL("e firide »c"tru edu-

„Cupa dl'. J; 
finală — 7-2™a 
șov și J

_ etapa
„Cupa"11- ’u<5'Șra: 

pentru tineret -Speranțelor 
lâ. 12—14.VI. jud.a.Pa {lna*

ALPINISM
Campionatul republu

— etapa de iarnă, MunțA
Retezat 10—15.111

— etapa I de vară, Cheile 
Bicazului 26—31.VII (con- 
tînd 1971)

— etapa a II-a 
Munții Bucegi

Campionatul 
pentru tineret
— etapa de iarnă, Munții

Ciucaș 19—22.11
— etapa de vară. Munții

Bucegi 6—8.1X (contind
1971)

„Cupa Federației de Alpi
nism"

de vară,
6—9.150 

republican

1—6.30
(Omologarea premierelor 

alpine în diverși masivi mun- 
toși).

VOLEI
Campionatul republican 

masculin
EDIȚIA 1969—1970 

Divizia A
returul 
turneu] final
turul. Timișoara ” 
returul. Timișoara

Divizia B
seria I și a II-a

l.III—26.IV

Calificare
— etapa

4-6.V.
8—10.V

returul
l.III—10.V

municipiu pînă Ia
24.V

12—14. VI 
8-îi.vn 

21—25.VII

județ 
zonă 
finală

— etapa
— etapa
— etapa

EDIȚIA 1970—1971
Divizia A

turul
Divizia B

seria 1 și

18.X—27.XI1

a

Campionatul 
feminin

EDIȚIA 1969—1970
Divizia A

returul î
turneul final 
turul. București 
returul. București

Divizia R
seria I și a lî-a

II-a returul 
ll.X— 20.X11 
republican

22.11—tMV

24—26.1V
28—30.IV

retu- 
LIP 

Calificare j
etapa munlcipityțț

etapa Județ 
etapa zonă 
etapa fi&.X—27.X1I

EDIȚIA
Divizia n.a turtd 

tur 11.X-20.XH

iȚIA 1969—1970

oraș (muni-
IV—VI 

VIII—IX
Arad

16.X—18.X 
etapa judece 
27.VI-28X

etapa finală 25.VII-26' returu- 

Criferiul juniorilor țmJ
- pușcă, pistol, taler2Q 

la 17 ani), etapr^Tț 
București

- tir cu arcul 30 Vin 
ani), etapa 
etapa find'

talere etapa 
„Cupa .urești 27—30.111

- pușaranțelor" 
fir pistol, talere etapa

București I—3.VII1
/«cursul cluburilor sportive 

.versitare
. etapa finală. Iași 24-26.1V 

N Concursuri cu caracter re
publican organizate de Cons 
liile Județene pentru Educa 
țje Fizică și Sport: 
— Concurs interorașe v

. C,Cupa Municipiului BdC^- 
ILsti" — pușcă, 
arc _ București 25—28.VI

_ Cupa Eliberării' J3 
arcul — Sovata 14—16. VID

— tir „cu arcul,
13.1—7.1H

Srneul final, Sibiu^^

Calificare 
— etapa pe localitate (centre

localități) Pină R« '
_  etapa pe Județ p „31 V

zonă 17-21.V1
— etapa pe

EDIȚIA 1970—1971

Divizie 
turul

_ etapa pe calitate pină* 

_ etapa județ pin^ la *2.1V 

_ Sa S»“r!8.vi 

Campionatele universitare 
— etapa pe institut 

_ “■"’Țț

Oradea, Galați,(m). Pitești, Oradea^Gav 

_ etapa finală. Bucuregvn 

Campionatul asociațiilor spor- 

^sociație Pînâllavn 

indet 15—21.V11I 
5ud®t 6—20.IX

zonă 0 .
finală,

Tineretului de la sa,e

4.X-13XI 
republican

Campionatul 
pentru echipe mii*
- turneu tur-re .. _ .
Calificare , X

- îX/r.
- etapgnirii" (m >

„Ctjfeștî 19"251
pa 8 Martie" (f)

,, 2-8.1HBucurești 
Criteriul de ?nmavara d « 

„iorila, fi «* 1

ți tineret) m + f 15_2l.Vl 
{^ur^|rarePub’ican d? Su, 

otC°^nSlo" 4.

jm + fj 16—22.11
București 

Concursul centrelor de 

.CrU » Decembrie^

9.V-10.V 
Satu Mare 
16.V—17.V 

București 
8.VIII—9.V1II 

IV-a, Brașov
29. VIII—30. VIII

I, Gluj 
a Il-a,

a

a

Divizia B
— etapa
— etapa

III-a,

Galați 21.11—22.11 
IX-a, Oradea 

ll.IV—12’
III-a, Ploieștiiv 19.IXr^

— etapa a IV-a, Buc^_țxi
3

— etapa

I, 
a

a

Calificare
tur
— etapa I. Cc*,tan'a7.șI—« H

retur
- a 11 a’ «.xT-a-Xi

turism 
ALPINISM 

ORIENTARE TURISTICĂ 
Campionatele republicane 

individuale de «"'on,or

finalâ jud. Bistrița _ etapa finala, șu

Campionatul r®Pub.l'fa" n P<! 
echipe al sen.orilor m + 
_ etapa asociație

J.VI-15.V1H— etapa județ

tive Voința
— etapa a.

— etapa
— etapa
— etapa

„Cupa^IA DE VARA 1970 vț 

etapa as0^’® de comună 
etapa pe cen^re.... «in

— etapa județ

i.vn—15.V1U
22—24.V1II



ASTĂ-SEARĂ, PE RINGUL DIN DUBLIN

IRLANDA ROMANIA
Miercuri, reprezentativa de 

box a României a părăsit 
Franța, cu destinația Irlanda. 
După cum se știe, „tricolorii" 
noștri au învins, la Saint 
Brieuc, pe reprezentanții co
coșului galic, cu scorul de 
16—4. Această frumoasă vic
torie a amplificat optimismul 
în tabăra pugiliștilor români, 
care se vor prezenta pe rin
gul din Dublin deciși să rea-

lizeze un nou succes. Meciul 
Irlanda-România va avea loc 
astă-seară, și este al doilea 
în palmaresul celor două e- 
chipe, prima întîlnire avînd 
loc în 1965, tot la Dublin, 
cînd victoria a revenit repre
zentanților noștri cu scorul de 
8—2. Deci, o revanșă aștepta
tă cu justificat interes atit 
de oaspeți, cît — mai ales — 
de gazde.

Antrenorul Ion Popa va 
urca în ring următoarea e- 
chipă probabilă: A. Mihai, 
C. Ciucă, A. Dumitrescu, N. 
Gîju, P. Dobrescu, C. Cuțov,/ 
V. Silberman, I. Covaci, Gji. 
Chivăr, I. Monea și I. Ale*®-

Ultimul meci al selecționa
tei țării noastre în cașk'ul ac
tualului turneu va loc.
după cum se știiy" la 4 de
cembrie în

lume

„TROFEUL CARPAȚI 
UN DIFICIL EIAMEIII PE CARE ECHIPA ROMÂNIEI 

l-A ABSOLVIT CU «ES
fusese cu 

cea de a 
,Tro- 

e-

Așa după cum 
justețe aniticipat, 
X-a ediție, jubiliară, a 
feului Carpați”, rezervată 
chipelor masculine și care s-a 
încheiat miercuri seara la Ti
mișoara printr-un autentic fes
tival handbalistic — a consti
tuit un excelent test pentru 
selecționatele naționale anga
jate în întrecere, un mijloc de 
verificare a pregătirilor înain
tea campionatului mondial. 
Pledează în favoarea acestui 
lucru seriozitatea cu care cele 
7 reprezentative prezente la 
Timișoara au abordat turneiȚ 
ambiția cu care și-au disp^'u 
șansele, atenția cu carejâtre 
urmărite partidele dea-lcjenj 
masivul grup de ț" oiim- 
aflat în tribunele Ș^decit a- 
pia. Dar, mai preț’ zicem 
ceste argumentes^a faptul 
— de ordin a te erau anga- 
că in compeîgjjțguj.^ excep
tate — cu jg reprezentative 
tie “ IP’ participante, ceea 
ale țarijfit dificultatea exa- 
ce aT rtimișorean.
menu această prismă, cel mai 
. sftant lucru în ceea ce ne 
tțVește este modul în care 
Jlecționata țării s-a compor

tat în acest turneu, califica
tivele pe care ea le-a obținut 
în confruntarea cu niște adver
sari de certă valoare, cum au 
fost selecționatele naționale ale 
Danemarcei. Suediei sau Fran
ței. Adică, ceea ce interesea
ză în mod deosebit este dacă 
dincolo de rezultatele înscrise 
pe foile de arbitraj tricolorii 
au dat sau nu satisfacție, dacă 
munca ce se desfășoară în ca
drul lotului de mai bine de 
doi ani poate fi considerată 
productivă. Firește că este greu 
de răspuns la o asemenea ches
tiune monosilabic. Pe această 
temă este necesar să se poar
te o amplă discuție, în cadrul 
căreia alături de numeroasele 
lucruri pozitive se vor înscrie 
și eîteva mai puțin îmbucură
toare. Esențial în această di
recție este că noua formulă 

echipă preconizată de cei 
trei antrenori (Nicolae Ncdef, 
Eugen Trofin și Oprea Vlase) 
a dat — pentru prima oară — 
o probă de maturitate tehni
că si tactică, rezolvînd cu chib
zuință și — ceea ce este cel 
mai important — foarte rapid 
toate problemele de ordin tac
tic apărute pe parcursul me
ciurilor, depășind, am spune, 
facil momentele de dificultate. 
Confruntările cu naționalele

Dancmarcei și Suediei, ab--- 
dente in asemenea -‘‘P? 
cumpănă, au fost c^nl® 
această direcție.
K ’in
fensiy. in iratâ soluția
cu așezare/ln rcntrul aPără* aîtzar^/handbaliști masivi 

a de interi Gruia, Gu- 
nee Birto,om- iar in cen- 
. 5 Aliciți sau Licu) soluție 
™>oate avea două tăișuri in 

yzul in care cel ce-și asumă 
.olul de centru, de ax al apă
rării nu are o solidă pregătire 
tehnică și tactică, precum și 
o oarecare experiență. Sincer 
vorbind, cînd am văzut pentru 
prima oară selecționata noas
tră aliniindu-se pe teren in 
această nouă formulă ne-am 
temut, cunoscind mai ales va
loarea adversarilor pe care ur
ma să-i întilnească. Ulterior 
însă am încercat satisfacția, 
deplina satisfacție de a ve
dea că soluția aleasă rezistă 
cu succes, contribuind din plin 
la concretizarea bunelor re
zultate obținute de jucătorii 
români la Timișoara. Pentru 
că tot sîntem la capitolul apă
rării nu putem uita că un 
aport deosebit în această direc
ție au avut-o și cei doi por
tari Penu și Orban, care au 
rezolvat cu brio nu puținele 
momente de dificultate de la 
buturile lor. Cit privește pe 
Dincă, al treilea portar al e- 
chipei noastre, el continuă să 
se mențină pe aceeași poziție, 
îi așteptăm revirimentul...

Dacă în ceea ce privește a- 
părarea notele pozitive au a- 
părut frecvent în catalogul re
prezentativei noastre, în di
recția organizării atacurilor 
s-au înregistrat. alături de 
multe calificative bune și u- 
nele care demonstrează că pe 
acest plan mai trebuie încă 
lucrat. Mai întii a plăcut foar
te mult faptul că echipa noas
tră a știut să folosească schim
bările de ritm, alternînd atacu
rile rapide, bazate pe circu
lație derutantă cu cele pozițio
nale, de așteptare, de uzare a 
adversarului. In plus, toate 
acțiunile echipei române au 
purtat amprenta unei tehnici
tăți de clasă europeană (Gațu, 
Samungi, Moldovan. Oțelea. 
Guneș), ușurtnd mult pătrun
derile individuale, combinați
ile, scurte, în doi. Ce se poate 
reproșa jucătorilor români este, 
în primul rînd. faptul că u- 
neori s-au lăsat stăpiniți de

nervi, pierzindu-și chibzuință 
in păstrarea mingii. De exem- 
plu. in primele minute ale tne- 
ciului final cu Suedia ei au 
ratat enorm, grăbindu-se in 
atac, accelerind nepermis de 
mult acțiunile și. prin aceasta, 
irosindu-le la fel de repede.

Este de la sine înțeles că in 
aceste rinduri am scos in evi
dentă doar citeva lucruri, poate 
cele mai importante. Dar a- 
propiata ședință de analiză, ca 
si viitorul turneu pe care e- 
chipa il va întreprinde in El
veția. R. D. Germană și Ce
hoslovacia vor reprezenta. în 
mod cert, prilejuri de verifi
care a opiniilor și a valorii 
jucătorilor din lotul reprezen
tativ.

Călin ANTONESCU

TREI ECHIPE CALIFICATE PRIN TRAGERE LA SORTI
J

• Alte trei formații au intrat in faza următoare grație golaverajului 
ciștigătoarea „Cupei intercontinentale'7 

afirmare — i
voca scuza câ a evoluat fără 
Rivera, dar în afara căpita
nului de echipă a beneficiat 
de cea mai

re- 
ca 
la 
le

Rapid a cîștigat
turneul internațional

de volei feminin
(Urmare din pag. 1)

apel cu 3—0 (4, 9, 10) confir
mă valoarea crescută a Ra
pidului și hotărîrea de a do- 
bîndi titlul național. Ieșencele 
au lăsat bănuiala că nu vor să 
se angajeze într-o dispută mai 
dură și nici să trădeze unele 
dintre secretele cu care, pro
babil, vor întîmpina duminică, 
la Iași, pe rivalele lor din sea
ra trecută. Totuși, aceasta nu 
este o manieră de a se pre
zenta în fața unui public care 

apreciase în dese rînduri.
'" victoria din ultima zi, Ra- 

a încheiat, fără înfrîngere, 
cîștigindu-1 de o ma- 

•Aegorică. Sextetul de 
zairal demn de remar- 
ta Bzurmătorul : Eugc- 
dicătoariana Baga, Flo- 
trăgătoafixandrina Che- 
merită, toY și Constan- 
ciale. au ai acestea, ri- 
M. Nicoiau și Chezan). 

în al doilea Tudora) 
Dinam., a !n(îlnij spe- 
Berlintilui. Vo!eibal,bine 
'ne?e ,s"au dovedit su, 

L- -t0?fî compartimente’, 
Pășind destul de ușor garr,

eliminată 
altele in regres

bună formație :

cititori ne pun 
dacă meciul

• • • Echipe
• Milan 
in plină

maghiare au pro- 
decepții. în C.C.E., 

(fără Sziics,

Biallonistii români au evoluai la Novosibirsk
Echipa României 

pe primul loc, la juniori
MOSCOVA, 27 (Agerpres). 

— Primul concurs de biatlon 
al sezonului, desfășurat la 
Novosibirsk, a reunit schiori 
din România și U.R.S.S.. Pro
ba de ștafetă 4x7,5 km a re
venit formației U.R.S.S. I 
(care a avut în componența 
sa pe campionul olimpie Ti
honov) cu timpul de 2h 43:13, 
urmată de U.R.S.S. II — 2h 
44:28. U.R.S.S. III — 2h 52:36, 
România (Vilmoș, Fontana, 
Mîrzea, Carabela) — 2h 57:43 
și o combinată Novosibirsk- 
România

Concursul rezervat junio
rilor a fost ciștigat de echi
pa României, cel mai bun 
timp individual fiind obținut 
de schiorul român Nicolae 
Horga.

Stratul subțire de zăpadă a 
influențat rezultatele tehnice 
ale competiției.

Boxerii sovietici 
au dominat întrecerile 

de la Leningrad

Istoria cupelor europene la 
fotbal n-a cunoscut pînă a- 
cum o etapă mai agitată ca 
aceea de miercuri, cînd o se
rie de formații de mare re
putație au fost făcute k n ’ 
Numeroase partide au 
sitat prelungiri, ba diir 
(cînd și după cele 120 de mi
nute de joc scorul general 
a fost egal) trageri la sorți 
pentru a fi desemnată echi
pa calificată în turul urmă
tor. O scurtă trecere în 
vistă a marilor surprize, 
și unele amănunte de 
jocurile mai importante
găsim oportune. Analizînd 
comportarea echipelor din di
ferite țări angrenate în cele 
trei competiții (C.C.E., Cupa 
cupelor și C.E.T.) vom cons
tata citeva lucruri interesan
te.

1. Comportarea slabă a e- 
cbipelor italiene și maghia
re, reprezentantele unor țări 
cu mare prestigiu in fotbal. 
2. Excelenta evoluție a for
mațiilor din Anglia, Olanda, 
R.D. Germană și Polonia.

Oprindu-ne deocamdată la 
aceste puncte, vom trece în 
revistă marile surprize fur
nizate în întîlnirile de la 26 
noiembrie.

Numeroși 
întrebarea : 
de baraj dintre Ungaria 
și Cehoslovacia (la 3 de
cembrie, la Marsilia) se 
termină la egalitate, care 
va fi formația calificai ă 
în turneul final al C.M. 
din Mexic ? Pentru a le 
satisface curiozitatea, re
venim acum cu un pa
ragraf al regulamentului, 
care precizează: în cazul 
unui scor egal după 90 de 
minute, se joacă prelun
giri (2 x 15 minute). Dacă 
rezultatul va rămîne egal 
și după prelungiri, echipa 
calificată va fi decisă in 
urma golaverajului (prin 
scădere) existent în gru
pe.

Cudicini — Schnellinger, An- 
quiletti. Maldera. Kosato, San- 
tin. Fogli, Sormani. Lodetti, 
Combin (Golin), PratL

Criza de formă a peninsu
larilor s-a observat și în cc-

Echipele 
dus și ele 
Ferencvaros 
Pancsics și Albert) a pierdut 
fără drept de apel' pe teren 
propriu meciul cu Leeds 
United (tot cu 3—0), ca și în 
primul joc. în „Cupa cupe
lor", Raba Eto Gyor a fost 
învinsă cu 2—0 de F.C. Bar
celona. Doar Ujpesti Dozsa 
s-a calificat, în fața Iui F.C. 
Bruges la golaveraj (3—0, în 
tur 2—5) în „Cupa europea
nă a tîrgurilor".

Fotbalul englez și-a con
firmat din nou forța 
excelenta impresie lăsată de 
echipele de club. în C.C.E., 
Leeds United a cîștigat 
deplasare la un 
goric, Manchester 
umfat în „Cupa 
(5—0 cu Lierse), 
(deținătoarea trofeului),

Southampton

prin

în 
scor cate- 
City a tri- 

cupelor" 
Newcastle 

Ar
senal și Southampton în 
C.E.T. au mai făcut un pas 
înainte. Singura defecțiune a 
suferit-o Liverpool în fața 
valoroasei formații portughe
ze Vittoria Setubal (aceea 
care a eliminat și pe Rapid 
București, în primul tur).

Merită relevate comportă
rile echipelor din R.D. Ger
mană : Vorwărts a eliminat

Jena a învins pe 
în deplasare, prin

LENINGRAD, 27. — Tur
neul internațional de box de 
la Leningrad a fost dominat 
de pugiliștii sovietici, clasați 
pe primul loc la toate cate
goriile de greutate, cu ex
cepția categoriei cocoș, cîști- 
gată de cubanezul Jorge Ro
mero. Din rîndurile echipg^ 
sovietice s-au i 
mod deosebit I. Nesterov, .. 
Cernîșev, S. Cazarian, 
Ivanov. Pugiliștii români 
chim Ursulescu și Vasile An- 
toniu au ocupat locul trei la 
categoriile semimuscă și res
pectiv ușoară

durile echipqte 
remarcat îir 
. Nesterov, V* 

V.
A-

Carl Zeiss 
Cagliari și 
golul marcat de Stein, omul 
de gol al „11 “-lui din orașul 
maeștrilor sticlari.

Fotbalul polonez își confir
mă valoarea, nu numai prin 
ce a arătat recent echipa na
țională (3—0 cu Bulgaria), ci 
și cu formațiile de club: 
Legia învingătoare cu St. E- 
tienne și în deplasare, și 
Gornik Zabrze, care a scos 
din luptă pe Glasgow Ran
gers (după ee în primul tur 
echipa scoțiană eliminase 
Steaua).

în fine, olandezii, prin 
Feijenoord și Ajax Amster
dam rămîn în C.C.E. și, res
pectiv, C.E.T., fiind capabile 
să furnizeze și alte surprize.

Iată echipele calificate în 
sferturile de finală :

C.C.E. : Fiorentina. Leeds 
United. Vorwărts Berlin, Fei
jenoord Rotterdam, Galatasa- 
rai, Legia Varșovia, Celtic 
Glasgow.

Meciul dintre Benfica și 
Celtic Glasgow a fost cîștigat 
de portughezi cu 3—0. In 
tur, 3—0 în favoarea Iui Cel
tic ! Echipa scoțiană s-a ca
lificat prin tragere la sorți. 
Returul dintre Real 
și Standard Liege se 
pută la

CUPA 
Zabrze, 
Schalke 
prin tragere la sorți), Aca
demica Coimbra (0—1 ți 2—0 
cu F.C. Magdeburg), Man
chester City. Levski Spartak 
și Giiztepe Izmir. (Tragerea 
Ia sorți a jocurilor din sfer
turile de finală din C.C.E. și 
..Cupa cupelor" va avea loc 
la 10 decembrie).

Prin urmare, bilanțul me
ciurilor de ieri a consemnat 
calificarea prin tragere la 
sorți a trei echipe: Galata- 
sarai. Celtic în C.C.E. și Roma 
în Cupa cupelor. Alte trei au 
beneficiat de dublarea golu
rilor marcate în deplasare i 
Vorwărts Berlin (C.C.E.), Vit
toria Setubal și Ujpesti Dozsa 
(C.E.T.). Să recunoaștem — 
un caz unic în istoria cu
pelor europene !...

In s.u.a
Campion de box 

traficant 
de stupefiante...

YORK, 27. — Cam- 
mondial de box pre- 

a

NEW 
pionul 
fesionist, Mando Ramos, 
fost condamnat la două luni 
închisoare, cu suspendare,^» 
pedepsei, pentru trafic de 
stupefiante. în timp ce se 
afla la Long Beach, Ramos 
a fost surprins în posesia u- 
nei importante cantități de 
marijuana.

Madrid 
va dis- din ca- 

patinaj 
Mosco- 

victoria
3 decembrie.
CUPELOR:
Dynamo

04, Roma (calificată

Gornik 
Zagreb,

Rodnina-Ulanov 
în formă

Proba de perechi 
drul concursului de 
artistic desfășurat la 
va s-a încheiat cu
cuplului Irina Rodnina — A- 
leksei Ulanov, care au tota
lizat 315,8 puncte. La indi
vidual masculin, pe primul 
loc s-a clasat campionul unio
nal Serghei Cetveruhin.

dinamovistă. Bucureștencele 
acționat fără clarviziunea 
care ne-au obișnuit, irosind 
destul de multă ușurință ac
țiuni favorabile de atac, unde 
strădaniile Helgăi Bogdan nu 
au fost totdeauna suficiente 
pentru a tranșa disputa în fa
voarea lor. Trebuie să remar
căm că s-a făcut deosebit de 
simțită lipsa Liei Iliescu din 
linia de atac dinamovistă, prin 
aceasta ea devenind mult mai 
fragilă. In apărare, ele au fost 
puțin mobile fiind surprinse, 
aproape în permanență, de a- 
tacurîle adversarelor. Jucătoa
rele berlineze. cu un gabarit 
impresionant, au trecut cu ușu
rință peste apărarea la fileu a 
dinamovistelor. iar în linia a 
Il-a au dovedit mai multă 
coeziune și mobilitate. După 
ce Dinamo a cedat, relativ u- 
șor, primele două seturi. în 
cel de al treilea disputa este 
ceva mai echilibrată, mai cu 
seamă în finalul setului, cînd 
dinamovistele au setbal. dar nu 
reușesc să facă punctul nece
sar victoriei, cedînd in schimb 
adversarelor cele 6 puncte ne
cesare victoriei finale. Așadar, 

‘ 3—0 (11, 11. 14) pentru Selec- 
ionafa Berlinului. Au arbitrat 

eîteva minlrte bine v- Ranshel si R- 
un om cu totu/2'______

Olandezul Van Hanegen marchează al doilea 
din C.C.E. Fază din jocul Feijenoord — Milan

gol al formației
2—0, desfășurat

sale, ți Milan este eliminată 
miercuri seara Ic Rotterdam.
Telefcto : A.P.-AGERPRES

CHAMBERLAIN 
ACCIDENTAT

Renumitul baschetbalist a- 
merican Wilt Chamberlain, 
accidentat în cursul unui 
meci, urmează să sufere o 
intervenție chirurgicală la ge
nunchiul sting. Chamberlain 
deține recordul de puncte 
înscrise în campionatul S.U.A. 
Medicii au declarat că de 
abia după două luni își va 
putea relua Chamberlain an
trenamentele.

Prin urmare, Milan a fost 
eliminată! După primul meci 
din optimile C.C.E.. desfășu
rat la Milano, cînd echipa 
lui Rocco a dispus doar cu 
1—0 de Feijenoord, avanta
jul italienilor părea destul de 
subțire. In retur, echipa olan
deză a atacat continuu și a 
marcat două goluri 
lui Cudicini (prin 
Hanigen), realizînd 
performanță. Milan

în Cupa cu-lelaite partide.
pelor, A.S. Roma a rămas in 
competiție numai datorită 
sorților, care i au fost favo
rabili ! Elevii lui Herrera 
pierdut meciul revanșă 
Eindhoven (0—1), după 
primul îl cîștigaseră cu 
celași scor. în C.E.T. 
deziluzii pentru
Cagliari (fără Rîva și Cera) 
și Juventus au fost elimina
te I

în C.C.E. pe Steaua Roșie 
Belgrad, fiind prima forma
ție din această țară calificată 
în sferturi de finală, iar F.C. I. O.

au 
cu 
ce
&- 

alte 
„îl xtalcio* :

ECOURI DUPĂ ANUNȚAREA CANDIDATURII MOSCOVEI 
LA ORGANIZAREA J.O

în poarta 
Jansen și 
o mare 
poate in-

LA PHENIAN,în-

jucâ- 
senzația

SECRETUL LUl' patro AN‘

uimit lu

eliminat

Uucuiețti

de
cu

om 
spectatori

Pe

care i-a făcut 
englezi 

stadionul

tiparul LP. „Informația" str i
i a . sir. Brezoiauu or ii

cu ouă crude, care 
Pe aeroportuf 
miezul nopții 
Paniei Alitaliâ

—Stau 
de vor bă 
deosebit,

— un 
Pe sobrii

Șă „explodeze" 
din Sunderland.

un om care a i 
mea fotbalistică.
T, T om care a Italia... i

Toate acestea s-au produs 
aeum aproape patru ani I a 
edrțra engleză s mrneulm- fL 
Atenei e? Pei. JuIes Rimet". 
4-a « ?I a5° °' ln ^upa a 
4 a„ s-a produs una din cele 
mar mari surprize din î 
treaga istorie a tni,, 'smrre a Campionatului mondial. O mare ano
nima, o „echipă de turiști" 
cum o... mîngfia presa X’ 
Xn7Ie2uă' 9 produs senZ 

zațronala „bombă" de a eli
mina una din marile favo- 
Cuo" a,?P'rante ’a ..World J scos H Pa R RD- Coteene 
a scos din cursă faimoasa 
Squadra azzurra r, ~ ■ tul în _si„eZZr?rat^e~ 
SkaDunykte’ de- ]a g0,'J1 
eu o^JL* P’na la P’oaia

. care a primit 
Fmmieino ]a 
avionul com-

’aCriSă-Pae r 
zbîrnîie zeci uH.-tirnp să 
din întreaga l^e.

i fost temă pentru su- 
aceyticole, poezii, texte 
cut, t ,vn m.mul... autor al va m nu r z .•
IK Azi fantastice d.s- 
np, e"®am, de cîte- 
nord ooSPera'ar PAK DU 
adresez 7nnep^™' echi' 
^toruIm/nfosPte?TmP^ 
de acum cîjiva anj, ™ 

iimi ’ete

o surpriză performanța rea
lizată in Anglia.

— Fotbalul modern, ra
finat chiar, pe care am 
avut ocazia să-l admir în 
evoluția echipei pe care 
o antrenați, mă face să 
deduc că procesul științi
fic de care aminteați este 

și azi o constantă în tra
tarea acestui sport în ța
ra dv. Care sînt parame
trii principali ce stau la

DU IK
La C.M. din Anglia 

numele dv. a mirat _ o 
data cu cei al echipei ță- 

a «n marea istorie 
Vreți ”Sferului mondial. 
curintP 416 SPUneti cîteva 
nea Spre aseensiU.
mm,- fuln?aanta a fotba
lului nord-coreean t

^ăUi tSeT'SiUnfa balului 

îndelungat asa mim ’ lmp 
gătesc... ja°isări% Se pre~

e Pentru noi nu a fost

baza acest 
mim ^Zearf’^oces ?

aș vrea să. maxi- Pde Canlr/e ^găti^n că 
5 roiZ, namente ^prin- 
l colective și unul ina - 
cer7^l-7ele de cite 3'u- 
eel individual de două ore 

-Iertați-mi întreru 
™ ’•"S"
niJ ~ Pregătire teh- 
moa.? cu. acordați priori 

- Pregătiră tehnice, deși 
tnZu evo,uția
tonlor dv. dă

unei extraordinare risipe 
de energie creîndu-ți im
presia că toți sînt adevă- 
rați atleți ?

— Sînt atleți 1 Toți alear
gă 11 secunde pe 100 
chiar sub acest timp...

— Acest răspuns 
într-adevăr uluitor, 
un asemenea timp, fotba
liștii dv ar intra în multe 
loturi naționale de atle
tism. Aceasta este cheia 
vitezei impresionante de 
joc a echipei dv. ?

— Nu! 
_  ? ?

— Nu. Este o explicație, 
dar cea de a doua. Prima o 
constituie circulația 
rapidă a mingii. Un 
transmis direct, pe 
deprinse matematic, parcurse 
de jucători iuți — iată pri
mul secret al fotbalului nord- 
coreean. Datorită lui, eu. un 
jucător obișnuit în țara mea, 
am marcat 
în

ni și

este 
Cu

foarte 
balon 
trasee

golul ' victoriei 
meciul cu Italia...
— Modestia îi onorează, 
în primul rînd, pe oame
nii cei mai valoroși. Vă 
mulțumesc pentru timpul 
oe care mi l-ați acordat 
'^pentru... secretul divul- 
pe care, cred, va pune 
nc,.;fnduri mulți antre-

^rius POPESCU

1976
LAUSANIJE, 27 (Agerpres). 

— Știrea despre candidatura 
orașului Moscova la organi
zarea Jocurilor Olimpice de 
vară din anul 1976 a fost pri
mită cu viu interes în cercu
rile sportive internaționale 
Președintele Comitetului in
ternațional olimpic. Avery 
Brundage, a declarat printre 
altele : ..Nu încape nici o în
doială că Uniunea Sovietică 
poate asigura o organizare 
perfectă Jocurilor Olimpice. 
Candidatura orașului Moscova 
la organizarea Olimpiadei 
este o știre bună".

„Moscova este prima capi
tală dintr-o țară socialistă 
care se oferă să organizeze 
Jocurile Olimpice, a declarat 
Zoran Poliei, președintele Co
mitetului olimpic iugoslav.

Noi ne bucurăm de a ști 
Moscova printre candidate și 
cred că șansele cele mai mari 
de a obține organizarea J.O. 
le au Moscova și Montreal".

..Eu personal cunosc bine 
Moscova, a spus Gunnar E- 
riksson, membru al Comite
tului olimpic suedez. Sovie
ticii dispun de toate condi
țiile necesare desfășurării O- 
limpiadei".

W. Reczek președintele Co
mitetului olimpic polonez, a 
declarat: „Cred câ C.I.O. și 
comitetele olimpice din multe 
țări vor sprijini candidatura 
orașului .Moscova. Aceasta de-

oarece este important ca O- 
limpiada să slujească ideii 
colaborării și păcii"

Campionul olimpic de gim
nastică. japonezul Sawao 
Kato, în declarația făcută co
respondentului agenției TASS 
din Tokio, a spus printre al
tele 1 „Nu am avut încă pri
lejul să merg la Moscova, 
de aceea, aș participa cu 
bucurie la Olimpiada din 19*6 
în capitala Uniunii Sovieti
ce. Sarcina principală a or
ganizatorilor este de a face 
în așa fel ca sportivii să-și 
poată demonstra măiestria in 
condiții optime de concurs".

ROD LAVER Șl MARGARET COURT

LOTUL POLONEZ PENTRU
„CURSA PĂCII * 1970

Federația de specialitate 
poloneză a alcătuit un lot de 
14 rutieri în vederea parti
cipării la cea de-a 23 a edi
ție a competiției cicliste 
„Cursa Păcii". Din lot fac 
parte, printre alții, Blawdzin, 
Czehowski, Gurski, Hanusik. 
Kaczmarek, Howalski, Ma- 
gera, Matusiak, Stahura și 
Szurkowski.

Tenismanul australian Rod 
Laver figurează . pe primul 
Ioc și în clasamentul celor 
mai buni jucători ai, anului, 
alcătuit de 
germană 
.TENNIS": 
acest clasament, 54 de punc
te fiind urmat de Tony 
Roche (Australia) — 32 punc
te, John Newcombe (Austra
lia) — 22 puncte, Tom Okker 
(Olanda) — 16 puncte, Ken 
Rosewall (Australia) 10 punc
te, Andres Gimeno (Spania) 
— 9 puncte, Arthur Ashe

publicația vest- 
de, specialitate 

totalizează, înEl

(S U.A.) — 8 puncte. Cliff 
Drysdale (Republica Sud-A- 
fricană) și Pancho Gonzales 
(S.U.A.) — 7 puncte, Fred 
StoIIe (Australia) și Earl Bu
chholz (S.U.A.) — 6 puncte.

în clasamentul celor mai 
bune tenismane, primul loc 
este deținut de 
Margaret Smith 
puncte, urmată 
Jean King (S.U.A.) 
puncte, Ann Haydon Jones 
(Anglia) — 32 puncte, Nancy 
Richey (S.U.A.) — 20 puncte 
etc. -

australianca
Court cu 40 

de Billie
33
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