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Pe care din ciștigătorii Cupei Federației 
il veți desemna cel mai bun sportiv al anului?

MARȚI, ULTIMA ZI DE EX
PEDIERE A RĂSPUNSURI
LOR LA REDACȚIE.

NU UITAȚI, PREMII IM
PORTANTE PENTRU CITI
TORII CARE VOR INDICA 
ORDINEA PRIMILOR 10 
SPORTIVI Al ANULUI 1970, 
REZULTATA DIN ANCHETA.

ELENA CEAMPELEA, FIORIN GHEORGHIU Șl
ȘIEEAN CHUI) - IIDERI
PE RAMURĂ DE SPORT
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Calendarul competițional 1971, pîrghie 
importantă în conducerea și organizarea

De la ora 16, la patinoar, In campionatul de hochei al Armatelor Prietene

eficientă a activității sportive

SELECȚIONATA ARMATEI U.R.S.S.-
DUKLA JIHLAVA

♦ In deschidere : Steaua — Legia

• Diversificare și emulație, caracteristici importante ale actualului sistem competițional 
(campionate republicane la 42 sporturi) e Posibilități largi de cuprindere a maselor de 
tineri în întreceri corespunzătoare virstelor, dorințelor și gradului de pregătire (campionate 
republicane : de juniori la 30 sporturi, pentru elevii școlilor generale și liceelor la 9 sporturi, 
pentru elevii școlilor profesionale la 10 sporturi, pentru studenți la 10 sporturi) e Amplificarea 
competițiilor dedicate minisporturilor (atletism, volei, baschet, tenis, patinaj) • Continuarea tra
dițiilor concursurilor de masă • Forme specifice întrecerilor olimpice.

Tn ansamblul activității de 
educație fizică șl sport, siste
mul competițianail constituie o 
pîrghie importantă de condu
cere și organizare a activității 
practice.

Intr-adevăr, pentru federații, 
comisii pe ramură de aport ale 
consiliilor județene, cluburi, 
asociații Și școli sportive, calen
darul sportiv este unul din in
strumentele principale da struc- 
.turare, de planificare a activi
tății.

Sistemul nostru competițio- 
nal, orientarea și formele ac
tuale de organizare a întrece
rilor sportive s-au închegat In 
decursul ultimelor două decenii

în diferite etape de dezvoltare 
a activității sportive, aducin- 
du-se corectările necesare, îm-

lor Și regulamentelor de des
fășurare a competițiilor.

Pentru traducerea in viață a
bunătățirile cerute de tot mai 
intensa și dinamica viață spor
tivă. Ultima îmbunătățire a fost 
adusă la sfîrșitul anului 1968, 
cînd o plenară a C.N.E.F.S. a 
adoptat o serie de măsuri cu 
privire la modernizarea forme-

Conf. dr. Emil GHIBU
vicepreședinte al C.N.E.F.S.

Campionatul de hochei al 
Armatelor Prietene se în
cheie astăzi, programînd în 
ultima zi două meciuri de 
mare atracție.

în deschidere, STEAfJA va 
primi replica LEGIEI. Și, cu 
toate că echipa noastră cam
pioană are asigurat, indife
rent de rezultat, locul III, jo
cul se anunță interesant, fi
ind de așteptat dorința gaz
delor de a confirma buna va
loare arătată în acest tur

neu, iar pe de altă parte, 
ambiția adversarilor de a 
obține măcar o victorie.

In vedetă, de la ora 18,30, 
vom avea prilejul să urmă
rim întîlnirea pentru primul 
loc între SELECȚIONATA 
ARMATEI U.R.S.S- și 
DUKLA JIHLAVA, care pro
mit un hochei spectaculos și 
de înaltă clasă, ținînd sea
ma că în ambele formații e- 
voluează virtuozi ai pucului 
și crosei.

1. ELENA CEAMPELEA 
(Petrolul), 2. Petre Mihaiuc 
(Steaua), 3. Paula loan (CI. 
ip. șc. București), 4. Mircea 
Gheorghiu (Steaua), 5. E- 
lisabeta Turcu (Petrolul), 6. 
Gheorghe Păunescu (Dina
mo), 7. Victoria Vîlcu (Uni
versitatea Buc.), 8. Olga 
Ștefan (Dinamo), 9. Dan 
Grecu (Dinamo), 10. Alina 
Goreac (Dinamo).

în sala Floreasca, de ia ora 18
(Oontinuarr în pag. a 4-aJ
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CALENDARUL COMPETIȚIILOR SPORTIVE 

REPUBLICANE PE ANUL 1971

RAPID BUCUREȘTI-R.S.S. UCRAINEANĂ
LA HANDBAL FEMININ

1. FLORIN GHEORGHIU 
(C.P.M. București), 2. Elisa
beth Polihroniade (Electro
nica București), 3. Alexan
dra Nicolau (Constructorul 
București), 4. Victor Ciocâl- 
tea (Constructorul Bucu
rești), 5. Theodor Ghițescu 
SConstructorul București), 6. 

ertrude Baumstark (Medi
cina Timișoara), 7. Marga
reta Teodorescu (Construc
torul București), 8. Suzana 
Makai (Medicina Timișoa
ra), 9. Mihai Ghindă 
(C.P.M. București), 10. Du
mitru Ghizdavu (Construc
torul București).

DERBYUL FEMININ LA BASCHET A REVENIT
RAPIDULUI: 59-47 CU I.E.F.S.

Fază din meciul Steaua—Politehnica Brasov

punct, fapt care 6-a dovedit 
determinant pentru victoria fi
nală a Rapidului cu scorul de 
59—47 (33—29). Amenințată, 
după cum spuneam, de un scor 
de proporții, formația I.E.F.S. 
a recurs la presing, foarte ac
tiv și... eficace. Diferența s-a 
redus treptat (29—25 în min. 18, 
35—34 în min. 22). dar experi
mentatul antrenor Sigismund 
Ferencz a găsit un antidot 
prin folosirea zonei M trecerea 
Ancăi Raooviță în post de... 
pivot. în plus, eliminarea suc
cesivă a unora dintre cela 
mai bune jucătoare de la 
I.E.F.S. a cântărit greu în 
balanță (au părăsit terenul 
pentru cinci greșeli personala 
Iftimie, Salcu, Deak, Petric si 
Popov), mal cu seamă că în
locuitoarele baschetbalistelor de 
bază de la Rapid (Suliman, 
Ghiraleu. Ivanovlcl, Nicola, Va- 
silescu jl Tal), ieșite de ase
menea pentru cinci faulturi, 
s-au dovedit la înălțime.

In general, a fost o întrecere 
plăcută, disputată 
ritm rapid, cu
a scorului interesantă 
care a pus ambelor 
uri dificile probleme da tac
tică. Rapidul a obținut un 
succes deplin meritat care o 
așază pe locul secund in cla
sament și o relansează in 
lupta pentru titlu.

în celelalte meciuri: Stea
ua — Politehnica Brașov (m) 
62-46 (40—22), I.C.H.F. — Po
litehnica Galați (m) 82—74
(43—30).

Azi, începînd de la ora 18, 
sala Floreasca va găzdui cel 
de al treilea meci de hand
bal feminin al reprezentati
vei R.S.S. Ucrainene, aflată 
în turneu în țara noastră. Re
dutabila formație are ca ad
versară, în partida de azi, 
divizionara B Rapid Bucu
rești. Jocul se anunță deose
bit de atractiv. Oaspetele au 
lăsat pînă acum o excelentă

impresie, în formația lor e- 
voluînd trei jucătoare din 
prima iteprezentativă a 
U.R.S.S., iar team-ul ferovia
relor bucureștene se dove
dește a fi într-o formă bună. 
Gazdele dispun de o garni
tură valoroasă, din care fac 
parte Elena Gheorghe și Ana 
Stark, jucătoare recunoscute 
pentru incisivitatea și subti
litatea lor.

MOTOCICLISM
1. ȘTEFAN CHIȚU (Stea

ua), 2. Ion Bobîlneanu (Vo
ința Sibiu), 3. Cristian Do- 
vids (Metalul), 4. Adam 
Krisbai (Steagul roșu Bra
șov), 5. Aurel lonescu 
(Steaua), 6. Otto Ștefani 
(Steagul roșu Brașov), 7. 
Mihai Banu (Steaua), 8. 
Florian Ștefan (Locomotiva 
Ploiești), 9. Paul Filipescu 
(IRTA Tg. Jiu), 10. Traian 
Moașa (Steagul roșu Bra
șov).

Jocul marilor surprize
FARUL 2-2 (0-1)

Foto i Theo MACARSCHI

PE MICUL ECRAN, 
ASTĂZI

Ora 12,30 : FOTBAL : Petro
lul — F.C. Argeș, transmisie în 
direct de la Ploiești (comen
tează Aristide Buhoiiu).

Ora 14,15, BOX : Cassius 
Clay — Osear Bonavena, înre
gistrare de la New York (co
mentează Paul Ochialbi).

Ora 17,30. HANDBAL FEMI
NIN : Lokomotiv Zagreb — 
Universitatea Timișoara, trans
misie în direct de la Zagreb, 
repriza a Il-a (comentează 
Hristache Naum).

Ora 22,30. HOCHEI : Suedia 
— U.R.S.S., înregistrare de la 
Moscova, repriza a III-a (co
mentează C. Diamantopol).

I Derby-ul ultimei etape a tu
rului diviziei A la baschet fe
minin, desfășurat aseară în 
sala Giulești între echipele 
bucureștene Rapid și I.E.F.S., 
a anunțat din primele minute 
o luptă dîrză. consemnată, de 
altfel, și de tabela de scor 
(6—6 in min. 5). Apoi, fero
viarele, folosind o apărare tot 
mai agresivă, dar beneficiind 
și de un atac dar și eficaoe 
(coșurile marcate de sub panou 
au alternat permanent cu cele 
realizate de la semidistanță), 
s-au detașat, obținînd la un 
moment dat un avans amenință
tor pentru I.E.F.S. (21—11,
23—13. 27—17 intre min. 13—15). 
Nu este mai puțin adevărat că 
timp de șapte (!) minute stu-

- dantele nu au înscris nici un

ACT FINAL ÎN TURUL DIVIZIEI A LA RUGBY
O dată cu întrecerile etapei 

a Xl-a, turul campionatului 
diviziei A de rugby va lua 
sfîrșit. Cinci din cele 6 me
ciuri ale etapei sînt progra
mate astăzi (un meci s-a dis
putat sîmbătă, acela dintre 
Farul și Steaua), cele mai 
multe avînd loc în Capitală.

în cuplaj, pe stadionul din 
șos. Olteniței (cu începere de 
la ora 10) se vor întîini 
Constructorul cu Agronomia 
Cluj și Dinamo București cu 
Știința Petroșani. Primul 
meci interesează îndeaproape 
echipa gazdă, care vizează în 
mod stăruitor victoria, pentru 
o eventuală ascensiune de 
pe... ultimul loc. Cel de-al

doilea meci va conta mult în 
stabilirea ocupantei locului 3 
la finele turului. Prima șan
să este de partea rlugbyștilor 
dinamoviști.

Pe terenul din Parcul copi
lului (ora 10), Grivița Roșie 
va întîini formația C.S.M. Si
biu. In perspectivă, o nouă 
victorie facilă ă campionilor. 
In același timp, pe stadionul 
Giulești (ora 10.30) Rapid va 
juca în compania Universită
ții Timișoara. Un meci difi
cil pentru rugbyștii bucu- 
neșteni, aflați în zona retro
gradării. Un eventual succes 
în această partidă le-ar prin
de bine !

In fine, la Bîrlad, Rulmen
tul va primi replica Politeh
nicii Iași. Este un meci de 
tradiție, între două echipe 
moldovene, care știu să joace 
ferm pe înaintare. Bîitlădenii, 
greu de învins pe teren pro
priu, au cele mai mari șan
se să-și apropie victoria și de 
data aceasta.

'Continuarea fn paa. a 4-a)

într-un 
evoluție

SÎ 
team-

D. STANCULESCU

A LA FOTBALDIVIZIA

8
3
3
3
3
1
3
0

a turului campiona- 
astăzi vor avea loc

17— 11
26—20
18— 15
10—10

19
18
17
17
17
17
15
15
14

8 3
5
7
7
7
7
7
6
7
4 5
4 5
5 2

C.F.R. TIMIȘOARA 
la ora 14; meciul 

pe

...pierde pe drum, urmează un sut puter-
Foto i Dragoș NEAGU

10—12
22—18
19—19 13 
17—21 13
16—17 12

14
15 
14 
14
14
15 
14
14 
14 
14 
14
14
14 5 2
14 5 1
14 3 4 
14 3 0

In urma meciului Rapid — Farul, 
disputat ieri, clasamentul arată astfel:

1. DINAMO
2. Rapid
3. Politehnica
4. Petrolul
5. Steagul roșu
6. Farul
7. U.T.A.
8. Univ. Craiova 

Sport Club Bacău 
F. C. Argeș 
Steaua
„U" Cluj
C.F.R. Cluj

Lansat în cursă între doi adversari,Codreanu îi 
nic la colț $i Rapid egalează.

AZI, “

Mărturisim că rareori ne-a fost 
dat să asistăm la o partidă do
minată în asemenea măsură de 
elementul surpriză ca a cest 
meci Rapid — Farul de sfîrșit 
de sezon. Premisele dinaintea 
jocului s-au dovedit, o dată cu 
începerea lui. simple erori de 
aritmetică, iar... premisele rea
le — conturate pregnant timp 
de peste o oră — au fost răs
turnate spectaculos de regia ne
bănuită a unui Hitch cok al 
fotbalului, care ne-a uluit și 
ne-a conectat vreme da 20 de 
minute la rețeaua de înaltă 
tensiune a unui palpitant final.

Așa cum începuse, partida 
nu promitea mare lucru. Un 
Rapid în chip de tren forestier 
gîfîind, opintindu-se din greu, 
încerca să depășească un ad
versar mai solid, cu un „to
naj" evident superior. Simptom 
edificator — pînă în minutul 
32. fotbaliștii giuleșteni nu reu
șiseră să expedieze nici măcar 
un singur șut SPRE poarta 
constănțenilor. Cu alte cuvinte, 
in această primă jumătate de 
ară Rapid nu s-a prea văzut. 
S-a văzut în schimb Farul, stă-

Mariui POPESCU

NIMIC!
Totul, dor absolut tot 

ce vă interesează găsiți în 
Almanahul

A

sportul 71
PACINI DE GLORIE SPORTIVĂ

In cadrul ultimei etape 
tulul diviziei A la fotbal, 
următoarele partide ;

București : STEAUA — 
(Stadionul Republicii, de 
echipelor de tineret-rezerve va avea loc 
terenul Steaua-Ghencea, de la ora 12) ;

Cluj : „U“ — PROGRESUL ;
Petroșani : JIUL — POLITEHNICA ;
Craiova : UNIVERSITATEA — SPORT CLUB 

BACAU;
Ploiești: PETROLUL — F. C. ARGEȘ (par

tida începe la ora 12,30, fiind televizată) ;
Brașov ; STEAGUL ROȘU — DINAMO 

BUCUREȘTI ;
Arad : U.T.A. — C.F.R. CLUJ.
Cu excepția partidei de la Ploiești, toate 

jocurile încep la ora 14.

9.
10.
11.
12.
13.
14. Jiul
15. Progresul
16. C.F.R. Timișoara

3 26—13
2
4
4
4
5 25—25
6 20—15
5
7
5
5
7
7 20—23 12
8 13—18 11
7 10—17 10

11 8-23 6

In C. C. E. la volei
r

STEAUA - DELTALLOYD A.M.V.J. AMSTERDAM

VICTOR BANCIULESCU 2 
uniat uit tiianali unu «7

Ghete, bocanci, legă
turi, schiuri, bețe, oche
lari. căști, hanorace, pan
taloni — toate acestea 
reprezintă o puternică 
industrie specializată in 
echipament sportiv. Schi
ori; sînt recunoscători in
dustriei. oare intr-un fel 
le facilitează performan
țele prin progresul ne
încetat al materialelor. 
Schiorii datorează mult 
acestei industrii. Dar nu 
și independența.

Altfel, supărarea pre
ședintelui Brundage ar 

• avea temei.

FARUL - STEAUA

11 — 14

CONSTANȚA, 12 (prin telefon). 
Farul a pierdut partida susținută 
sîmbătă în compania rugbyștilor 
de la Steaua, datorită unei fla
grante greșeli a fundașului Zam- 
firescu, care n-a putut Intercepta 
un balon, situație de care a pro
fitat prompt Ciornei. Steaua a 
cîștigat cu 14—11 (5—5). Necon
vingător arbitrajul lu; Mihat Na- 
ca. (C. POPA — coresp. princi
pal), . ------

Campionatul mondial de handbal — Paris
PAGINI DE ISTORIE

Șase decenii

PAGINI

de dispută cu crosa și pucul
DE RETROSPECTIVĂ :

El Mundial '70 (rezultate
șl din turneul

PAGINI

3800 de

final,
DE

ani

complete din preliminarii
comentarii, fotografii)
SINTEZĂ :

de atletism

Astăzi, sala Floreasca va găz
dui o importantă confruntare 
voleibalistică. Echipa STEAUA 
susține meciul retur din cadrul 
C.C.E.. întîlnind formația olan
deză DELTALLOYD A.M.V.J. 
Amsterdam.

Prima Șansă o au, categoric, 
voleibaliștii bucureșteni, care 
au cîștigat, în trei seturi, pri
mul joc susținut cu o săptăml- 
nă în urmă. Dar aceasta nu 
scade cu nimic din interesul 
partidei, deoarece sportivii o- 
landezi — care au dovedit o 
putere de luptă și o pregătire 
de joc foarte bună — vor cău
ta să dea o replică și mai ho
tărâtă, pentru a ilustra valoarea 
mereu crescîndă a voleiului din 
Țara lalelelor. Să nu uităm 
că în formația Deltalloyd acti
vează șase jucători din lotul 
reprezentativ al Olandei, din
tre care patru sînt titulari în 
echipa de bază.

Antrenorul Tănase Tănase va 
utiliza, probabil, lotul cunos-

cut. din care nu vor lipsi Po- 
roșnicu, Rauh,. Iorga, Cristiani 
etc.

Intilnirea, care va începe la

ora 10,30. va fi condusă de ar
bitrul albanez Dilazăr Cara, 
ajutat de C. Florescu (Româ
nia).

VOLEIBALIȘTII DE LA RAPID ÎNVINGĂTORI 
ÎN PARTIDA CU VIITORUL BACĂU

In avanpremiera ultimei etape 
turului campionatului masculin 

ue volei, ieri după amiază, în 
sala Giulești, s-au întîlnlt echi-

a .
de volei,
pele Rapid* și Viitorul Bacău. Ne 
așteptam ca băcăuanii, care pe 
teren propriu sînt destul de greu 
de depășit, să demonstreze la a- 
ceastă ultimă apariție în Capitală 
dinaintea vacanței că formează 
într-adevăr o echipă dificilă pen
tru orice adversar. Dar n-a fost 
așa. în setul I „puștii“ Rapidului 
au zburdat pe teren, construind 
atacuri viguroase, acțiuni în vite
ză, combinații derutante la fileu. 
Drept urmare, ei s-au detașat 
din start, acumulînd punct după 
punct, tn setul următor, mai aten- 
ți în apărare, oaspeții au reușit să 
păstreze scorul destul de strîns. 
Totuși, spre final, rapidiștii s-au 
d:stanțat și... 15—10. Cîștigarea 
celui de al doilea set a decontrac-

tat team-ul rapidist, dînd posibili
tate adversarilor să obțină pentru 
prima dată în acest meci o di
ferență confortabilă : 10—4. Din
acest moment însă, rapidiștii s-au 
mobilizat și, cu mai multă con
centrare, au realizat io puncte 
consecutiv. Băcăuanii au cedat 
definitiv pasul, pierzînd și setul 
al III-lea tot la 10. Așadar, 3—0 
(5, 10, 10) pentru Rapid. Cuplul 
Em. Iliescu — V. Săndulescu a 
condus foarte bine. (EM. F.).

★
în sala Dinamo s-a disputat in

tilnirea feminină dintre echipele 
MEDICINA șl I.E.F.S. La capătul 
unui meci foarte disputat, victoria 
a revenit, după 2 ore șl 20 de 
minute, studentelor de la I.E.F.S. 
cu 3—2 (—13, —12, 10, 14, 10). Au 
arbitrat excelent I. Covad șl N. 
Beciu. (V.S.).



ATLETISM AERONAUTICĂ
Campionatele republicane in
dividuale ale seniorilor
— etapa pe județ

pînă la 11 VII
— etapa finală 

București
24—25 VII

Campionatul republican pe 
echipe categoria A
+- etapa I 

etapa a Il-a

<— etapa a IlI-a
— etapa a IV-a
— barajul pentru 

Hunedoara

24—25 IV

2—3 V 
9—10 X

23—24 X 
categoria A 

30—31 X

— etapa pe aerocluburi
l.IV— 15.VI

— etapa interaerocluburi
Iași 11. VII—25.VII

— etapa finală
Iași 1, VIII—15.VIII

Concurs de zbor fără motor 
la înălțime

Brașov l.XI—25.XI
Campionatul republican de 
parașutism

Campionatele republicane in
dividuale ale juniorilor (mici

Campionatul republican de 
zbor fără motor

ți mari)
— etapa pe oraș (municipiu)

15—21.11
— etapa pe județ

1—8.III
— etapa pe zone 21—28.III

Oradea, Craiova, Iași. Bu 
zău

— etapa finală
Cluj 19—25.IV

Campionatele republicane in
dividuale ale juniorilor de 
categoria I
— etapa pe județ

pînă la 27 VI
— etapa finală

Pitești 14—15 VII
Campionatele republicane în
dividuale ale juniorilor de
categoria a ll-a ț
— etapa pe județ

pînă la 11 VII
— etapa finală

Bacău 7—8 VIII
Campionatele republicane în
dividuale ale juniorilor de
categoria a lll-a
— etapa Pe județ

pînă la 27 VI
— etapa finală

Brăila 10—11 VIT
Campionatele republicane de 
sală ale seniorilor

etapa pa 
Brașov 
București 
Ploiești 
Tg. Mureș 
Buzău
Cluj 
Iași 
Galați 
Craiova

județ
24.VI—26.VI
I.VII—3. VII 
l VII—3.VII 
I.VII—3. VII
5. VII— 7.VII

8.VII—10.VII
8.VII—10.VII 

I5.VII—17.VII 
15. VII—17. VII

— etapa interjudețe
— București — Galați —Iași

l.IX—5.IX
— Brașov — Ploiești —
Buzău l.IX—5.IX

— Cluj — Tg. Mureș —
Craiova l.IX—5.IX

— etapa finală
București 20.IX—26.IX

Concur* salt pe apă
Constanța 2.VIII—16. VIII

Concurs salt noapte
București 27.IX—2.X

BASCHET

București 13—14 II
Campionatele republicane de 
sala ale juniorilor de cafeao- 
ria I

București 30—31 I

duj 20—21 II
Campionatele republicane de

Campionatele republicane Ide 
sala ale tuniorilor de cateao- 
ria a ll-a

cros ale 
lor seniorilor și juniori-

— etapa pe județ 
pînă la 12 IX

— etapa pe zone 3 X
— etapa

Sibiu
finală

7 XI
Concursul republican interju- 
dețean zona I și a ll-a

7.—10.1

Campionatul republican (m) 
EDIȚIA 1970—1971

Divizia A turul II t
— turneul 2, Timișoara

— turneul 3 Constanța
22—24.1

turul III :
— turneul 4, Galați

21—24.11
— turneul 5. Brașov

4—7.III
— turneul 6, Cluj

18—21.III
Divizia B seria I—II
— returul (în aer liber)

4.IV—30.V

Calificare (m + f)

Concursul republican interju- 
detean zona a lll-a, a IV-a 
și a V-a
— etapa T 23 V
— etapa a Il-a 29 VIII
— etapa a IlI-a 26 IX
Concursul republican de cros, 
seniori și juniori

28 TI 
Concursul republican de pri
măvară, seniori

București 15—16 V
Concursul republican de pri
măvară juniori categoria I

Constanța 8—9 V
Concursul republican de pri
măvară juniori categoria a 
ll-a

Craiova 17—18 IV
Concursul republican indivi

dual al copiilor de categoria I
— etapa pe asociație

pînă la 1 VI
— etapa pe oraș (localități)

pînă la 1 VII
— etapa pe județ

pînă la 15 VII 
Concursul republican indivi
dual al copiilor de categoria
a ll-a
— etapa Pe asociație

pînă la 1 VI
— etapa pe orașe (localități)

pînă la 1 VII
— etapa pe județ

pînă la 15 VII
Campionatul republican al
școlilor generale (tetratlon)

— etapa pe oraș (municipiu)
pînă la 30.IV

— etapa pe județe
14—16. V

— etapa interjudețe
28— 30.V

— etapa pe zone
1—4.VII

EDIȚIA 1971—1972
Divizia A
— turpi I 10.X—19.XII
Divizia B, seria I—II
— turul (în aer liber)

5.IX—31.X
Campionatul republican (f) 
EDIȚIA 1970—1971
Divizia A, turul II :
— turneu) 1, București

15—17.1
— turneul 2. Tg. Mureș

29— 31.1
— turneul 3, Oradea

19—21.11 
turul III :

— turneul final (4 echipe)
7—9.V

Divizia B, seria I—II
— returul (în aer liber)

4.IV—30.V
EDIȚIA 1971—1972

Divizia A
— turul I 17.X—12.XII
Divizia B
seria I—II
— turul (în aer liber)

5. IX—31.X
Campionatul republican al 
școlarilor și juniorilor (m + f)

Campionatul republican ul 
liceelor
— etapa Pe județ

— etapa pe județ
pînă la 13 VI

— etapa pe zone 19—20 VI
— etapa finală

București 3—4 VII

pînă la 16 V
— etapa finală

București 12—13 VI
Concursul republican al șco
lilor sportive

Pitești 20—21 VII
Concursul republican al licee
lor cu program de educație 
fizică

C.lung Muscel 20—21.VII
Concursul republican 
universitar de sală

Cluj 23—24 I
Campionatul republican uni
versitar
— etapa pe centre universi

tare pînă la 9 V
— etapa finală

București 22—23 V
Campionatul republican al 
școlilor profesionale
— etapa Pe județ

pînă la 25IV
— etapa pe zonă 22—23 V
— etapa finală

Pitești 12—13 VI
Crosul tineretului seniori și 
juniori
— etapa pe școli (întreprin

deri) pînă la 11 IV
— etapa pe localități (centre

corn.) pînă la 25 IV
— etapa pe județ

pînă la 2 V
— etapa finală

Craiova 9 V
Concursul republican de pen
tatlon atletic școlar
— etapa pe localități (centre

com.) pînă la 25 IV
— etapa pe județ

pînă la 23 V
— etapa finală

Cluj 5-6 VI
Concursul republican de pro
be neclasice

Timișoara 16—17 X
Cupa ziarului „Munca" (marș 
20 km)

București 19 IX
Cursa munților — marș

4 VIU

EDIȚIA 1970—1971
Divizie

— turul III (in sală)
7.II—7 III

— turneul final (în sală) la
Sibiu 4—8.IV
Calificare (m + f) (în aer 
liber)

— etapa pe localitate
pînă la 18.IV

— etapa pe județe
pînă la 30.V

— etapa pe zone
18—22.VI

EDIȚIA 1971—1972 
Divizie
— turul I (în aer liber)

26.IX—24.X
— turul II (în sală)

19—23.XII
Criteriul republican al junio
rilor și junioarelor de cate
goria a ll-a
EDIȚIA 1971 (născuți 1954 și 
mai tineri)
— etapa pe oraș (municipiu)

pînă la 21.11
— etapa pe județe

pînă la 21.111
— etapa interjudețe 9—ll.IV
— etapa pe zone 7—9.V
— etapa finală 1—4.VII
Criteriul republican al copii
lor (născuți 1956 și mai tineri)
— etapa pe oraș (municipiu)-

pînă la 31.1
— etapa pe județe

pînă la 15.III
— etapa interjudețe

26—28.111
— etapa pe zone

9—ll.IV
— etapa finală

8—11. VII
Cupa F.R.B. (minibaschet) 
masculin și feminin

Finala pe zone 28—30.XI
Campionatul republican uni
versitar
— etapa pe centru univer

sitar pînă la 9.V
— etapa finală

București 17—23.V

BOX
Campionatele republicane in
dividuale ale seniorilor
— etapa pe oraș (municipiu)

22—28.11
— etapa pe județ

8—14.III 
—etapa pe zone

5—ll.IV
Constanța, Timișoara, Si
biu. Galați, Bacău, T. Se
verin, Ploiești, Tg. Mureș

— etapa finală 3—8.V
București

Campionatul republican pe 
echipe (seniori)
— tur 5.IX 19.IX- 3.X
— retur 17.X- 31.X-14.XI
— turneul final 7.—14. XII

București
Criteriul tineretului, ediția a 
IV-a

Galați 25—30.VIII
Campionatele școlilor profe
sionale
— etapa pe localitate

pînă la 21.XII.1970
— etapa Pe zonă (pe minis

tere) pînă la 18.IV.1971
Campionatele asociațiilor 
sportive Voința (Voințiada — 
organizată de UCECOM)

etapa Pe

— etapa-zonă 
Brăila

— etapa-zonă 
Buzău

— etapa-zonă 
Satu Mare

— etapa final 
Sibiu

județ
pînă la 16.V

I
27—30.V 

a Il-a
2—8.VI

a III-a
9—13. VI

I
23—27.VI

Cupa U.G.S.R. (seniori)
IV—V. (data nu e stabi
lită)

— etapa pe zone 13—14.III
— etapa finală 19—20 VI

CAIAOCANOE
Campionatele republicane 

ale seniorilor
— etapa pe oraș pînă la 30.V
— etapa finală

Snagov 11—13.VI
Campionatele republicane 

ale juniorilor
— etapa pe oraș pînă la 4.VII
— etapa finală

Snagov 23—25.VII
Criteriul olimpic

— etapa finală
Snagov 26—28.VII

Criteiiul speranțelor
— etapa pe oraș

pînă la 22.VIII
— etapa finală

Văliug-Reșița 4—5.IX

CANOTAJ
Campionatele republicane 

de fond ale seniorilor și ju
niorilor (m+f)
— etapa finală

Timișoara 30.IV—2.V
Campionatele republicane 

pe ambarcațiuni mici
— feminin. Bacău 15—18.VII
— masculin, Snagov

29. VII—l.VIII
Campionatele republicane 

ale seniorilor (m+f)
— etapa pe oraș

pînă la 22.VIII
— etapa finală

Snagov 2—4.IX
Campionatul republican al 

juniorilor
— etapa pe oraș

pînă la 25.VII
— etapa finală

Bacău 5—8.VIII

YACHTING

Campionatele republicane 
ale seniorilor și juniorilor
— etapa finală (juniori)

Mamaia 1—5.IX
— etapa finală (seniori)

Mamaia 6—13.IX

CĂLĂRIE -
PENTATLON

MODERN
CĂLĂRIE

Campionatele republicane
— etapa I — concurs complet

Lugoj 2—6. VI
— etapa I — obstacole și 

dresaj
București 22—27.VI

— etapa a Il-a — obstacole 
și dresaj
Craiova 21—25.VII

— etapa a Il-a
concurs complet 
Craiova 29.V1I—l.VIII

— etapa a III-a — finala ob
stacole și dresaj 
București 17—26.IX

— etapa a lll-a — finală 
concurs complet
Craiova 6—10.X

Cupa Federației Române de 
Călărie
— etapa finală

Sibiu 19—23.V
„Cupa litoralului"

Mangalia 8—11. VII
„Cupa României"

— etapa finală
Ploiești 12—15.VIII

PENTATLON MODERN

„Cupa primăverii"
București 16—21.III

Campionatul republican in
dividual și pe echipe

București 13—18.VII
Concursul republican indi

vidual
București 12—17.X

CICLISM
ȘOSEA

Campionatul republican indi
vidual de contratimp și fond 
al seniorilor și juniorilor
— etapa pe județ

contratimp individual 23. V 
fond 30.V

— etapa finală
contratimp individual 
Brașov 5. VIII
fond
Brașov 7.VIII

Campionatul republican de 
contratimp echipe și semifond 
individual a! seniorilor și ju
niorilor
— etapă pe județ 

contratimp echipe 9,V

semifond 13.V1
— etapa finală

contratimp echipe
București 17. VIII
semifond
București 19.VIII

Campionatul republican de 
ciclocros al seniorilor și ju
niorilor
— etapa pe județ 7.XI
— etapa finală

București 21.XI
„Cupa orașelor" pentru tineret 

și tuniori
— etapa T

Ploiești 2—3.V
— etapa a ll-a

București 15—16.V
— etapa a III-a

Constanța 24—25.VII
— etapa a IV-a

Brașov 31.VII—l.VIII
— etapa a V-a

Cluj 4—5.IX
— etapa a Vl-a

Tg. Mureș 25.—26.IX
— etapa a VII-a

Brăila 5—6 X
„Cupa federației române de 

ciclism" pentru seniori și ju
niori

București 15—18.IV

„Criteriul juniorilor"
Brașov 12—15.VITI

Concursul republican cu bici
clete de turism
— etapa pe județ 15.VII
— etapa finală

București 19.VIII
Competiții cu caracter repu

blican organizate de C.J.E.F.S. 
și cluburi sportive
Turul Județului Brașov

Brașov 25—28.VIII
„Cupa Petrolul'

Ploiești 24—25.IV
Turul județului Cluj

Cluj 9—12.IX

VELODROM
Campionatele republicane de 

velodrom ale seniorilor și ju
niorilor
— etapa pe oraș (municipiu)

seniori 24—31. VIII
Juniori 21—27.VI
semifond 25.IX

— etapa finală 
seniori
București 29.IX—5.X
juniori
București 24.VIII—31.VIII 
semifond
București 10.X

„Cupa federației române de 
ciclism" pentru seniori și ju
niori

București 28—29.V

FOTBAL
Divizia națională A

Campionatele republicane in
dividuale și pe echipe de 
gimnastică modernă
— etapa pe județ

pînă la 7.X1
— etapa finală

Ploiești 4—5.XII
Campionatele republicane 

individuale și pe echipe a’.'- 
copiilor (m+-f) (gimnastică 
sportivă și modernă)
— etapa pe județ

pînă la 25.IV
— etapa pe zone 15—16.V

(zona I Oradea, a Il-a Re
șița, a III-a Sibiu, a IV-a 
Galați, a V-a București)

— etapa finală
Tg. Mureș 20—25.VI

„Cupa F. R. Gimnastică"
— etapa finală

Sibiu 18—19.XI1
Campionatul republican pe 

echipe al școlilor generale 
(m + f)
— etapa pe județ l.II
— etapa pe zone 20—21.11
— etapa finală

Ploiești 6—7.IV
Campionatele republicane in

dividuale ale liceelor (m+f)
— etapa pe județ pînă la 3.V
— etapa finală

Constanța 12—13. VI
Concursul republican al șco

lilor sportive și al liceelor cu 
program de educație fizică 
/m+f)
— categ. a IV-a—a III-a

Galați 15—16.IV
— categ. a Il-a, I și maeștri

București 10—ll.IV
— gimnastica modernă

Brașov 20—21.VII
Campionatele republicane u- 

niversitare individuale și pe 
echipe (ansambluri) gimnasti
că sportivă și modernă (m + f)
— pe centre universitare

pînă la 20.IV
— etapa finală

București 17—19.V

— etapa finală
Sighișoara 13—15. VIII

Campionatul republican
EDIȚIA 1971—1972

Divizia A (m)
întreg campionatul se des

fășoară sistem 
lă

Cluj
Timișoara
Galați 
București

Divizia A (f)
— turul I — 
etape săptămînale

24.VIII—12.IX 
sistem turnee

turnee în sa-

3—5.IX
12—14.IX
24—26.IX

8—10.X

în aer liber,

— turul II 
în sală 
Iași

Divizia B
minin)
— turul

Calificare
— etapa pe

26—28.IX
(masculin șj fe-

5.IX—31.X

județ
pînă la 1.III.1972

Campionatul republican al 
juniorilor și școlarilor (m+f) 

EDIȚIA 1971—1972
Divizie 
—turul 
Calificare
— etapa pe

Campionatele republicane 
individuale de tineret

EDIȚIA 1971
— etapa Pe județ

pînă la 14.111
— etapa finală

Cluj 9—ll.IV
Campionatele republicane 

individuale ale juniorilor (mici 
și mari)

EDIȚIA 1971
— etapa pe județ

pînă la 14 III
— etapa pe zonă:

Rădăuți, Pitești, Slatina, 
Tg. Mureș, București

3—4. IV
— etapa finală

Arad 7—9.V
Concursul republican de 

toamnă al juniorilor (mici și 
mari)

EDIȚIA 1971

12.IX—24.X

județe
pînă la 1.V.1972 

republican junioriConcursul
II (m+f)

EDIȚIA 1971—1972
— etapa Pe localități

1.X.1971—l.VI. 1972
LIBERE

— etapa finală 
Galați 16—18.XI

Campionatele republicane
individuale ale școlilor pro-
fesionale

EDIȚIA 1971
— etapa pe oraș (municipiu)

pînă la 21.XII
— etapa pe zonă (pe minis-

tere) pînă la 14.III
— etapa finală

Brașov ■ 3-5.IV

Campionatele republicane 
Individuale ale seniorilor

— returul 1970/71
14.III.—20.VI

— turul 1971/1972
15.VIII—5.XII

Divizia B
— returul 1970/71

14.III—21.VI
— turul 1971/1972

15. VIII—28.XI
Divizia C
— returul 1970/71

7.111— 14.V1
— turul 1971/1972

15. VIII—28,XI
„Cupa României"

Ediția 1970/1971
— etapa finală 7.III—27.VI
Ediția 1971/72
— etapa județeană

14,111—15.VII
— etapa interjudețeană

8.VIII
— etapa a III-a l.IX—31.X

Campionatul republican al 
juniorilor

— returul 1970/1971
21.111— 30.V

— etapa finală 6—16.VI
— turul 1971/1972

12.XI—21.XI
Baraiui pentru promovarea 

în divizia B
21.VI—28.VI

Baraiui pentru promovarea 
în divizia C

14.VI—5.VII
Campionatul județean

— returul 1970/1971
7.III— 30.V

— turul 1971/1972
15.VIII—28.XI

Campionatele republicane 
universitare
— etapa pe centre universi

tare pînă la 9.V
— etapa finală

București 17—23.V
Campionatul republican al 

liceelor
— etapa pe județ pînă la 30.V
— etapa de zonă 16—20.VI
— etana finală

Rădăuți 11—16.VII
Campionotul republican al 

școlilor profesionale

— etapa pe județ
pînă la 19.1V

— etapa pe zone
(pe ministere) pînă la 24.V

— etapa finală
București 20—27.VI

Campionatul republican al 
școlilor generale

— etapa pe județ pînă la 30. V
— etapa de zonă

14—18.VI
— etapa finală

Piatra Neamț 19—25.VII
Criteriul pentru școlile spor

tive și liceele cu program de 
educație fizică
— Rîmnicu Vîlcea

25.VII—l.VIII

GIMNASTICĂ
Campionatele republicane 

individuale ale maeștrilor 
(m + f)
— etapa finală

Cluj 13—14.VIII
Campionatul republican ne 

echipe al maeștrilor (m+f)
— etapa I 4—5.IV
— etapa finală

Oraș Gh. Gheorghiu-Dej 
8—9.V

Campionatele republicane in
dividuale și pe echipe ale ju
niorilor (m+f)
— etapa pe județ

pînă La 24.X
— etapa finală

Timișoara 12—14.XI

HALTERE
Campionatele republicane 

individuale ale juniorilor
— etapa pe oraș 20.11
— etapa Pe județ 28.III
— etapa finală

Constanța 16—18.IV
Campionatele republicane 

individuale ale seniorilor
— etapa pe oraș 28.III
— etapa pe județ 25.IV
— etapa finală

București 21—23.V
Campionatele republicane 

ale juniorilor pe echipe
— etapa finală

Galați I—3.X
„Cupa Federației române de 

haltere și culturism"
— etapa finală

Timișoara 19—21.XI
Campionatele republicane

ale școlilor profesionale
— etapa pe oraș

pînă la 21.XII
— etapa pe zone

pînă la 18.IV

HOCHEI
PE GHEAȚĂ
Campionatul republican al 

seniorilor
EDIȚIA 1970—1971

— turul III
București 16—24.1

— turul IV
Miercurea Ciuc 22—29.III

— turul V
București 5—13.IV

Divizia B
— manșa I

Miercurea Ciuc 4—15.1
— manșa a Il-a

Galați 25.11—7.III
EDIȚIA 1971—1972

— turul I
București 25.IX—3.X

— turul II
Miercurea Ciuc 16—25.X

•— turul III
Galați 13—21.XI

„Cupa României"
Miercurea Ciuc 20—26.IV

EDIȚIA 1971
— etapa pe județ

pînă la 2.V
— etapa finală

Constanța 28—30.V
Campionatul republican pe 

echipe
EDIȚIA 1971

— turul 21.11, 7.III, 28.III,
16.V

— returul 19.IX, 3.X, 24.X,
7.XI

— turneul final 2—3.XII
Campionatele republicane in

dividuale de tineret
EDIȚIA 1971

— etapa pe județ
pînă la 14.111

— etapa finală
Cluj 6—8.IV

Campionatele republicane in
dividuale ale juniorilor (mici 
ți mari)

EDIȚIA 1971
— etapa pe județ

pînă
— etapa pe zonă: 

Iași, Călărași, 
Cărei, București

— etapa finală 
Arad

la 14.III

Reșița,
3—4.IV

4—6.V

HANDBAL
Campionatul republican 

EDIȚIA 1970—1971
Divizia A (m)

— turul II — sistem turnee 
în sală
București 8—9—10.1
Timișoara 17—18—19.1
Cluj 29—30—31.1

— turul III — în aer liber, 
etape săptămînale

ll.IV—30.V
Divizia A (f)

— turul II — sistem turnee 
în sală
București 12—13—14.1
Cluj 24—25—26.1

— turul III — în aer liber, 
etape săptămînale

ll.IV—30.V
Divizia B (m+f)

— returul ll.IV—30. V
Calificare (m+f)

— etapa pe județ
pînă la l.III

— etapa interjudețe
10—ll.IV, 24—25.IV

— etapa finală 14—15—16.V 
Masculin : Tecuci, Giurgiu,

Curtea de Argeș, Reghin, 
Feminin : Oraș Gh. Gheor- 

ghiu-Dej, Tr. Severin, Petro
șani. Arad

Campionatul republican al 
juniorilor și școlarilor, (m+f)

EDIȚIA 1970—1971
Divizie

— retur 4.IV—16.V
— turneul final

Craiova 11—16. VI
Calificare

— etapa pe județ pînă la 2.V
— etapa finală ; Tuleea. Foc

șani, Segarcea, Curtea de 
Argeș, Rm. Vîlcea, Sucea
va 30. VI—4.VII

Concursul republican, ju
niori II (m + f)

EDIȚIA 1970—1971
— etapa pe localități

pînă la l.VI
— etapa pe județ VI

Cupa orașelor, juniori II (fe
minin și masculin)

EDIȚIA 1971
— feminin

București 9—ll.IV
— masculin

București . 16—18.IV
Campionatul republican u- 

niversitar
EDIȚIA 1970—1971

— etapa pe centre universi
tare pînă la 9.V

— etapa finală
București 17—23.V

Campionatul republican al 
școlilor profesionale

EDIȚIA 1970—1971 
etapa pe județ

pînă la 19.IV
— etapa pe zone pînă la 17.V
— etapa finală

București 4—8. VI
Campionatul asociațiilor

sportive Voința (Voințiada — 
m+f)

EDIȚIA 1971
— etapa p« asociație

pînă la 6. VI
— etapa pe județ

13. VI—5. VII
— etapa interjudețe

J.8.VII—8. VIII

Campionatul republican al 
juniorilor

EDIȚIA 1970—1971
— etapa pe județ

pînă la 15.III
— etapa finală

București sau
Poiana Brașov 4—19.IV

EDIȚIA 1971—1978
— etapa pe județ

Începe la l.XI

Concursul republican_ . de 
toamnă al juniorilor (mici și 
mari)

EDIȚIA 1971

„Cupa Speranțelor"
EDIȚIA 1970—1971

— turul I
Poiana Brașov sau
Miercurea Ciuc 21—30.XII

— turul II
București sau
Poiana Brașov 4—19.IV

EDIȚIA 1971—1972
— turul I

Poiana Brașov sau
Miercurea Ciuc 21—30.XII

JUDO
Campionatele republicane 

individuale ale seniorilor
— etapa pe județ 6—7.II
— etapa pe zonă: 20—21.11 

Cluj, Timișoara. Sibiu, 
Ploiești. Constanța. Ro
man, București
etapa finală
București 5—7.III

Campionatul republican pe 
echipe al seniorilor
— etapa intercluburi (asocia

ții) 12—13.XI
— etapa pe zonă: 26—27.XI 

Arad, Brașov, Mierourea 
Ciuc, Iași, Brăila, Bistrița, 
București

1— etapa finală
Oraș Gh. Gheorghiu-Dej 

9—11.XII
Campionatele _ republicane 

individuale ale juniorilor
— etapa pe zonă: 26—27.11

Satu Mare, Deva. Bacău, 
Galați, Ploiești, Tg. Mureș, 
București

— etapa finală
Sibiu 26—28.III

Campionatul republican pe 
echipe al juniorilor

— etapa finală
Galați - 19—2 l.XI

Campionatele republicane in
dividuale ale școlilor profesio
nale

EDIȚIA 1971
— etapa pe oraș (municipiu)

pînă la 21.XII
— etapa pe xonă (pe minis

tere) pînă la 14.IIT
— etapa finală

Brașov 3—5.IV.
„Cupa U.G.S.R."

— etapa finală
Campionatul asociațiilor 

sportive militare la greco-ro- 
mane ți libere
— etapa finală

Brașov 1®—21.111
Concursuri pe categorii cR» 

greutate la greco-romane ți 
Obere
(organizate de C.J.K.F.S.)
„CUPA DUNĂRII*

Galați 18.IV
„CUPA CARPAȚILOR*

Brașov 7.III
„CUPA MĂRII NEGRE*

Constanța 2-V
„CUPA MOLDOVEI*

Iași I.XII
„CUPA OLTENIEI’

Craiova 18.IX
„CUPA ARGEȘULUI'

Pitești 29.VI1
„CUPA BANATULUI*

Timișoara 19.1X3
„MEMORIALUL BTAICU“

Sinaia 27. VI
„MEMORIALUL ABRUDAN"

Baia Mare 7.XI
Campionatul de țalificare 

pentru divizia A
— etapa Intercluburi (asocia

ții) 3.IV-8.V
— etapa pe zonă 20.VI—10.X
— etapa finală

Brașov 27—28.XI

— etapa pe zonă: 23—24.X
Deva, Cluj, Roman, Sibiu, 
Brăila. Craiova. București

— etapa finală
București 5—7.XI

Concursul republican indi
vidual al copiilor
— etapa Pe județ 3—4.IV
— etapa pe zonă:

Arad și Galați 22—24.IV
Campionatele 

universitare
republicane

TRÎNTĂ'

„Cupa tineretului de la 
sate"
— etapa pe cercuri și aso

ciații sportive l.IV—30.VI
— etapa Pe centre de comu

nă I.VII—15.VIII
— etapa pe județe 22—24.VIII

Concursul național sătesc
— etapa finală 3—5.XII

— etapa pe centre 9.V
>— etapa finală

București 17—23.V
„Cupa U.A.S.R."

Cluj 21.XI

MODELISM
AEROMODELISM

LUPTE
GRECO-ROMANE

Campionatele republicane 
individuale ale seniorilor

EDIȚIA 1971
— etapa Pe județ

pînă la 16.V
— etapa finală

Timișoara 10—13.VI
Campionatul republican pe 

echipe
EDIȚIA 1971

Divizia A
— turul 28.11, 14.III, 18.IV,

23.V
— returul 26.IX, 17.X, 31.X,

14.XI
— turneul final 4-5.XII

Calificare pentru divizia A
— etapa intercluburi (asocia

ții) 3.IV—8.V
— etapa pe zonă 20.VI—10.X
— etapa finală

Brașov 27—28.XI

Campionatul republican de 
micromodele (indoor) seniori și 
juniori
— etapa Pe județ 1.1—28.11
— etapa finală

Slănic Prahova 5—7.III
Campionatul republican de 

zbor liber seniori și juniori
— etapa pe județ 5—6.VI
— etapa finală

Pitești ' 17—20. VI
Campionatul republican de 

aeromodele machete (captive) 
și aeromodele telecomandațp- 
rqdio (seniori și juniori)
— etapa pe județ 29—30.VI
— etapa finală

Arad 11—14. VII
Campionatul republican de 

zbor captiv (seniori și juniori)
— etapa pe județ 30—31.VII
— etapa finală

Cîmpina 12—15.VIII

RACHETOMODELISM
Campionatul republican c 

rachetomodele (seniori ți ji 
niorf)
— etapa pe județ .13—16
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•— etapa finali
Buzău 80—23.V

NAVOMODELISM

Campionatul republican de 
navomodele autopropulsate, 
machete ți teleghidate (seniori 
și juniori)
— etapa pe județ 19—20.VII 
~ etapa finală

Sibiu 24—27.VII
Campionatul republican de 

navomodele hidroglisoare ți 
ceroglisoare captive do vite
ză (seniori ți juniori)
— etapa pe județ 29—30.V
— etapa finală

Petroșani 11—13. VI
Campionatul republican de 

navomodele cu vele (seniori și 
juniori)
— etapa pe județ 28—29. VIU 
<— etapa finală

Mangalia 8—12.IX

AUTOMODELE 

Campionatul republican de 
Putomodele captive de viteză
— etapa finală

i București 1—3.X

KARTING

Campionatul republican al 
seniorilor ți juniorilor
— etapa finală

București 28—29. VIII
NOTĂ : Campionatele pio

nierilor de aeromodelism, ra- 
chetomodelism, navomodelism 
și karting se vor desfășura 
în timpul vacanței de vară 
la o dată care va fi anunțată 
ulterior în presă de Consi
liul Național al Organizației 
Pionierilor.

MOTOCICLISM

Concursul republican al
școlilor sportive
— etapa finală

Reșița 21—25.VII
Concursul republican de

mare fond „Cupa Ovidiu"
c~ etapa finală

Mamaia 8—12.IX
„Cupa Speranțelor"

— etapa pe oraș
pînă la 10.XII

— etapa finală
Cluj 19—21.XII

SĂRITURI
Campionatele republicane

ale seniorilor
— etapa pe oraș

Pînă la ll.VII
— etapa finală

București 27—29. VIII
Campionatele republicane

ale juniorilor
— etapa pe oraș

pînă la 4. VII
— etapa finală

București 23—25. VII
Campionatele republicane

ale copiilor
— etapa pe oraș

pînă la 21.III
— etapa finală

Sibiu 16—17.IV
Concursul republican de

primavara
— etapa pe oraș

pînă la 21.III
— etapa finală

București 10—ll.IV
„Cupa județelor"

— etapa finală
Oradea 22—23.XII

— etapa pe oraș (municipiu)
1.—30.VIII

— etapa pe județ 3—5.IX
— etapa pe zone 15.—17.X
— etapa finală

Hunedoara — Tg. Mureș 
18.—21.XI

Campionatul republican pe 
echipe (m + f)

EDIȚIA 1971—1972
Divizia A

— turul 18.IX—18.XII
Calificare

— etapa pe oraș (municipiu) 
și direct pe județ — turul

19.IX—26.XII
„Cupa U.G.S.R." — tineret
— etapa Pe zone 2.—4.IV
— etapa finală 23.—24. IV

Campionatul asociațiilor 
sportive Voința (Voințiada)
— etapa Pe asociație

pînă la 20.VI
— etapa pe județ

27.VI—ll.VII
— etapa interjudețe

18.VII—15. VIII
— etapa finală 3.—9.IX

„Săniuța de argint" (U.T.C.)
■ etapa pe localitate

1—17.1
18.—31.1— etapa pe județ

— etapa finală
Poiana Brașov

NOTA : Concursurile
mai sus se vor 
conform regulamentelor ela
borate de F.R.S.B., Ministe
rul învățămîntului, U.G.S.R 
Și U.T.C.

6—7.II 
de 

organiza

SCRIMA

Campionatul republican u- 
niversitar individual (m + f) 

EDIȚIA 1970— 1971
— etapa pe an de studii 

pînă la
— etapa pe 

pînă la
— etapa pe 

pînă la
— etapa pe 

pînă la
— etapa finală

Sinaia
Concursul de 

lor
— etapa

25.X.1970 
facultate

8.XI.1970 
institut

6.XII.1970
centru universitar

20.XII.1970

16—28.11
șah al elevi-

20.III

15.X

etapa

pe localitate
8—28.11 

pe județ
4.—18.IV 

finală (vacanța de 
1971 
uni-

— returul
Hunedoara

— calificare
Timișoara

16—18.VII

4—6.1

ALPINISM

Campionatele 
ale copiilor (m+f)

republicane

Campionatele republicane de 
motocros
— etapa I

București ll.IV
— etapa a Il-a

Vălenii de Munte 16.V
— etapa a III-a

Cîmpina 23.V
— etapa a IV-a

Tg. Jiu 30.V
— etapa a V-a

Moreni 4.VII
— etapa a Vl-a

Brașov 29.VIII
etapa a VII-a
Brașov 3.X
etapa a VIII-a
București 10.X

Concursuri republicane de
motocros

Moreni 25.IV
Moreni 19.IX
Cîmpina 26.IX

Campionatul de viteză pe
șosea
— etapa I

Timișoara 9.V
— etapa a Il-a

Pitești 30.V
— etapa a III-a

Timișoara 13.VI
— etapa a IV-a

Baia Mare 27.VI
— etapa a V-a

Cîmpina ll.VII
— etapa a Vl-a

Satu Mare l.VIII
— etapa a VII-a

Baia Mare 15.VII1
— etapa a VIII-a

Ploiești 19.IX
Campionatul de dirt-track

— etapa I
Eucurești 16.V

— etapa a Il-a
Sibiu 6.VI

— etapa a III-a
Arad 18.VII

— etapa a IV-a
Sibiu 29.VIII

— etapa a V-a
București 29.IX

Campionatul de regularitate
și rezistență
— etapa I

Piatra Neamț 22—25.IV
— etapa a Il-a

Tîrgoviște 22—25.VII

OINĂ
Campionatul republican

— etapa pe grupe de
asociații 13.VI—ll.VII

— etapa pe
județ 18.VII—8.VIII

— etapa pe zone 5.IX—26.IX
— etapa finală 7—10.X

„Cupa României"
— etapa pe județ

pînă la 25.IV
— etapa pe zone' 2.V—23.V
— etapa finală 3.—6. VI

„Cupa U.G.S.R."
— etapa finală 30.IV—2.V

Cupa tineretului da la sate
— etapa pe cercuri și aso

ciații sportive l.IV—15.VI
— etapa pe centre de

comună 16.V1—16.VII
— etapa pe județ 16—31.VII
— etapa pe zone 13.—I5.VIII 

J—• etapa finală 27.-29.VII!
„Cupa Speranțelor"

— etapa pe județ
pînă la 6.VI

— etapa finală 4—8.VII

RADIO» 
AMATORISM
Campionatul republican de 

unde scurte
— etapa finală 7.—14 III

Campionatul republican de 
„Vînătoare de vulpi"
— etapa pe județ V
— etapa finală

Oradea 25—29.VIII
Campionatul republican de 

unde ultra scurte
— etapa finală 2—5.IX

Campionatul republican de 
radio-telegrafie
— etapa Pe județ 23.—24 X
— etapa finală

București 18.—21.XI
„Cupa Federației române 

de radio-amatorism"
— concursul de radio-tele

grafie 12.XII.
— concursul de telefonie

19.XII
Cupa României la „Vînătoa

re de vulpi"
— etapa finală

Oradea 25—29.VIII

l.III

20—21.III
10—ll.IV

RUGBY

PATINAJ
PATINAJ ARTISTIC

NATAȚIE
POLO

Campionatele republicane 
ale seniorilor, juniorilor I și 
II (m + f)
— etape de calificare'

7.XI—15.XII
— etape județ 29.1—31.1
— etapa finală

București 4—7.1 II
Campionatele republicane 

ale copiilor ți concursul re
publican al începătorilor 
(m + f)
— etapa de calificare

28.XI—6.XII
— etapa pe județ 16.1—24.1
— etapa finală

Galați 11.11—14.11
„Cupa României" — seniori, 

juniori I și II (m + <1
— etapa finală

Miercurea Ciuc 27—30.IV
Concursul speranțelor dotat 

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

Poiana Brașov 6—9. IV
Concurs-test pentru insigna 

Uniunii internaționale de pa
tinaj (m f)
— categoria a IV-a și a IlI-a

Campionatul 
seniorilor

EDIȚIA
Divizia A
— returul
Divizia B
— returul

EDIȚIA
Divizia A
— turul
Divizia B
— turul

Campionatul 
juniorilor

republican al

1970— 1971

14.111— 30.V

21.111— 30.V
1971— 1972

24. VIII—28.XI

26.IX—5.XII
republican al

21.111— 2.V
9,16 și 23.V

26.IX—21.XI

EDIȚIA 1970—1971
— returul
— turneul final

EDIȚIA 1971—1972
— turul

SCHI» BOB

Campionatul republican di
vizia A
— turul 15—16, 22—23, 29—

30 V, 5—6 VI.
— returul 2—3, 9—10, 16—17,

23—24 X
— turneu final (locurile I—

IV)
București 1—7.XI
Calificare
Galați 19—25VII
Ploiești 23—29 VIII
Timișoara 13—19 IX

Campionatul republican al
juniorilor mari
— tur zonă 12—17IV
— retur zonă 4—9VH
— turneu final

București 8—15. VIII

București II
— categoria a IV. a IlI-a, a 

Il-a și I
București V

— categoria a IV-a
București ' XII

Concursuri demonstrative
— Galați I
— Poiana Brașov II
— Miercurea Ciuc și

Brașov XII

Campionatul republican al 
juniorilor mici

• — etapa locală 12—18VII
— turneul final

Ploiești 6—12.IX

ÎNOT

PATINAJ VITEZĂ
Campionatele republicane 

ale seniorilor, juniorilor ți co
piilor (m + f)
— etapa pe județ

pînă la 101
— etapa finală

Tușnad Băi 15.—30.1
„Cupa României" seniori și 

juniori (m + f)
— etapa finală

Tușnad Băi 10—14.11
Concursul speranțelor, do

tat cu „Cupa Cutezătorii", ju
niori și copii (m + f)
— etapa finală

Tușnad Băi 3—7.1

PATINAJ PE ROTILE

Concursul de deschidere
— probe alpine, Predeal 3.1
— probe fond-sărituri și bi

atlon, Poiana 3.1
Campionatele irepublicane

ale seniorilor
—' etapa pe județ

pînă la 7.11
— etapa finală :
— fond, Poiana Brașov

25.-28,11
— sărituri, Borșa 28.11
— alpine, Bucegi 11—14.11!
— biatlon, Poiana Brașov

13—15.1!
— bob, Sinaia 14.—15.11
— sanie. Sinaia 13—14.11

Campionatele republicane
ale juniorilor
— etapa pe județ

pînă la 7.II
— etapa pe zonă (alpine)

13—14.11
— etapa finală :
— fond. Poiana Brașov

13.—14.11
— biatlon, Poiana Brașov

11.—12.11
— alpine, Poiana 19—21.11

■— sărituri, Miercurea Ciuc
7.II

— sanie, Sinaia , 13.11
Campionatele republicane

ale copiiloț
— etapa pe județ

pînă la 31.1
— etapa finală :
— alpine, Păltiniș1 13.—14.11
— fond, B. Sprie 6—7.II

„Cupa Federației române
de schi-bob"
— biatlon. Poiana Brașov

7.II
— bob. Sinaia 6—7.II
— sărituri, Borșa 20—21.11
— fond, Fundata 21 III
— alpine, Bucegi 10—ll.IV

„Cupa României" (echipe de
județe)

Campionatele republicane 
ale seniorilor
«— etapa pe oraș 

pînă la
•— etapa finală 

București
Campionatele 

ale juniorilor
— etapa pe oraș 

pînă la
— etapa finală 

București
Campionatele 

ale copiilor

18.VII

29VII—1VIII 
republicane

18V1I

5—8.VIII 
republicane

Campionatele republicane
ale seniorilor, juniorilor și
copiilor (m + f)
— etapa pe județ

pînă la 15. VIII
— etapa finală

Cluj 11—13.IX
„Cupa Cutezătorii", copii-

pionieri (m + f)
— etapă pe județ

pînă la 15. VIII
— etapa finală

Cluj 9.—10.IX

— etapa pe oraș
pînă la 18V1I

•— etapa finală (grupa de vîrs-
tă A și B)
București 12—15VIII
(grupa de vîrstă : C și D)
Reșița 19—20.VII

Concursul republican de 
primăvară
— etapa Pe oraș

pînă la 21.III
— etapa finală (grupa de

vîrstă : B, C și D)
Ploiești 15—18.IV
(grupa de vîrstă : copii A 
și juniori II)
Reșița 8—11.IV

j— seniori ;
E București 1—4.IV

POPICE
Campionatul republican pe 

echipe (masculin + feminin) 
EDIȚIA 1970—1971 

Divizia A
— returul 17.11—20.VI

Calificare
— etapa pe oraș (municipiu)

retur l.II—20.IV
— etapa pe județ 23—25.IV
— etapa interjudețe

15.V—ll.VII
Campionatele republicane 

individuale și perechi (m+f) 
seniori și juniori
— etapa pe asociație

l.VI—30.VI1

— probe alpine. Predeal
6—7.II 

r- probe fond, Rîșnov 
13—14.11

Concursul școlilor sportive
— alpine, Poiana 30.III—l.IV
— fond, Poiana 16—17.11

Campionatul republican al 
școlilor profesionale
— etapa pe ministere l.III
— etapa finală

Poiana Brașov 12—14.111
Campionatul republican u- 

niversitar
— alpine și fond. Poiana

Brașov 5—7.III
Olimpiada de iarnă a ele

vilor
— alpine și fond
— etapa pe localitate

1—21.11
— etapa pe județ 22.11—7.III 

„Cupa Schiului românesc"
(U.G.S.R.) (interjudețe)
— alpine și fond. Vatra

Dornei 23—24.1
„Cupa 16 februarie" 

(U.G.S.R.)
(echipe de departamente)

— alpine și fond, Sinaia-
Bușteni 13—14.11

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

27—28.11

Campionatele republicane (ju
niori mici)
— etapa locală 

pînă la
— etapa finală

București 15—17.IV
Campionatele republicane (ju

niori mari)
— etapa locală 

pînă la
— etapa Pe zone :
— zona A, Timișoara 6—7.X!
— zona B, București
— etapa finală

București 24—26.XII
Campionatele republicane in

dividuale (seniori)
— etapa locală 

pînă la
— etapa pe zone :
— zona A, Craiova
— zona B, Oradea
— zona C, București
— etapa finală (fără sabie) 

București
— sabie, București

„Cupa României"
— etapa locală 

pînă la
— etapa pe zone :
— zona
— zona
— zona
— zona
— etapa finală

București 12—14.XI
„Cupa Speranțelor"

— etapa locală 
pînă la

— etapa pe zone :
— zona A, Brașov 16—17.X
— zona B. Tg. Mureș

23—24.X
— zona C. București
— etapa finală

București 17—19.XII
Campionatul republican pe 

echipe
Divizia A
— etapa

14—16.V
18,IV

l.IX

A,
B,
C,
D,

I,

— etapa 
Cluj

— etapa

a

Oradea
Cluj
Iași
București

18—19.IX
25—26.IX

4—5.1X

20.IX

București
26—28.11

Il-a,

III-a,
26—28.III

a
Tg Mureș

— etapa a IV-a,
București
Campionatul

— faza I:
— etapa I, 
Constanța
— etapa a Il-a,

Galați
— faza a Il-a :
—- etapa I,

Ploiești
— etaoa a Il-a.

Timișoara
— etapa a III-a, 

Satu Mare
— etapa a IV-a, 

București

8—10 X

de

ȘAH

26—28.XI
calificare

29—31.1

19—21.XI

23—25.IV

1—3.X

3—5.XII

Campionatul republican pe 
echipe mixte
— grupa A,

Cluj 20—30.V
— grupa B,

Brașov 17—27.IV
Campionatul republican de 

calificare pe echipe mixte
— etapa pe localități

pînă la l.IV
— etapa pe județ (munici

piul București) 15.IV—l.VI
— etapa interjudețe

4.VII— 1. VIII 
(conform programului F.R. 
Șah)

— faza I 4.VII
— faza a II-a 18.VII
— faza a III-a l.VIII
— etapa finală

București 28.VI1I—4.IX
Campionatul republican in

dividual masculin
— etapa pe asociație (1/16

finală) 1.X.1970—15.1.1971
— etapa pe oraș (1/8 finală)

l.II—l.V
— etapa pe județ (munici

piul București) (1/4 fina
lă) l.VI—15.VIII

— etapa pe zone (semifinale) 
București (3 grupe), Plo
iești, Timișoara, Oradea, 
Craiova, Suceava

22.IX—4.X
— etapa finală

București 23.X—14.XI
Campionatul republican in

dividual feminin
— etapa pe oraș (1/8 finală)

1.X.1970—l.II.1971 
—etapa Pe județ (munici

piul București) (1/4 finală)
1.111— 15.VIII

— etapa pe zone (semifinale)
București, Arad, Tg. Mu
reș, Galați 2.X—16.X

— etapa finală
Brașov 13.XI—30.XI

Campionatul republican in
dividual al juniorilor (m -j- f)
— etapa pe asociație

1.X.1970—10.1.1971
— etapa pe oraș (1/8 finală)

15.1.—l.III.
— etapa pe județ (munici

piul București) (1/4 finală)
15.111— 15.VI

— etapa pe zone (semifinale)
Cluj (masculin), Bacău 
(feminin) 10—15.VII

— etapa finală 
Cluj (masculin), 
Bacău (feminin)

17—31.VII
Campionatul republican de 

șah prin corespondență
— în tot cursul anului 1971

Campionatul republican de 
probleme de șah
— în tot cursul anului 1971 

„Cupa căluțul de fildeș"
— etapa pe unitate

15.IX.1970—31.1.1971
— etapa republicană pe gru

pe (prin corespondență)
l.III—31.X.1972 

—finala (vacanța de iarnă) 
1972

— etapa 
vară)

Concursul republican 
versitar pe echipe mixte, do
tat cu „Cupa Ministerului In- 
vățămîntului"
— etapa finală

Iași 15—20.VTII

TENIS DE CÎMP
Campionatele republicane 

individuale ale seniorilor, ca
tegoria I (m+f)
— etapa pe oraș

l.VI—31.VII
— etapa pe județ 1—15.VIII
— etapa finală

București 20—26.IX
Campionatele republicane in

dividuale ale seniorilor, cate
goria a
— etapa

— etapa pe centre
pînă la 15.VI

— etapa pe zone 18—20.VI
Focșani, Rm. Vîlcea, Satu 
Mare

— etapa finală
Cluj 2—4.VII

„Cupa României"
— etapa pe zone 3—5.IX 

București, Hunedoara, 
Baia Mare, Piatra Neamț, 
Iași, Pitești

— etapa finală
Cluj 17—19.IX
Campionatul asociațiilor

sportive Voința (Voințiada)
— etapa pe asociație

pînă la 14.III
— etapa pe județ

21.III—ll.IV
— etapa interjudețe

25.IV—3.V
— etapa finală

Brașov 28—30.V

— etapa Pe

finală— etapa 
București

Campionatele 
individuale < 
(m + f)
— etapa

oraș
l.V—30. VI 

județ
l.VII—15.VIII

ale

13—19.IX 
republicane 

juniorilor

Pe oraș

— etapa pe

finală
26.V1I—l.VIII 

republicane 
copiilor

1—31.V
1—27.VI

— etapa
Tg. Mureș

Campionatele 
individuale ale
— etapa pe oraș
— etapa pe județ
— etapa finală 

București
Campionatul republican pen

tru echipe mixte
,— turneu tur-retur

16.V—18.X
Campionatul de calificare 

și barajul 
mixte
— etapa pe 

pe județ
— etapa finală

calificare 
București

Concursul republican 
sală (m+f)
— etapa pe oraș
— etapa finală 

Hunedoara (m) 
București (f)

„Cupa Unirii (m+f)
București

„Cupa 8 Martie" (f)
București 1—7.III

Criteriul de primăvară
București 12—18.IV

Concursul centrelor de copii
Oradea 6—12.IX

„Cupa 30 Decembrie"
București 20—26.XII

Competiții cu caracter re
publican organizate de comi
siile județene și secțiile de 
tenis
„Cupa Municipiului Bucu
rești" (juniori și copii)

București 5—ll.IV
„Cupa dr. Petru Groza" (ju
niori și copii)

Oradea VI
„Cupa Ardealului" (seniori și 
senioare)

Cluj VII
„Cupa Mureșul" (seniori și 
senioare)

Tg. Mureș IX
„Cupa Textiliștilor" (seniori 
și senioare)

Arad VI
„Cupa Dunării" (copii și ju
niori)

Galați VI
„Cupa Steaua" (seniori și se
nioare)

București
„Cupa Progresul" 
senioare)

București
„Cupa Institutului de Con
strucții" (seniori

București
„Cupa Electrica" 
senioare)

Timișoara
„Cupa Carpați"

Brașov
„Cupa Minerul" 
senioare)

Baia Mare
„Cupa lașului" (copii m+f)’ 

Iași VIII

5—ll.VII

pentru echipe

oraș

Și

sau direct 
l.VI—l.X 

barajul de

1—24.1

1—7.II
1—7.II

18—24.1

II
(seniori și

V

și senioare)
VIII 

(seniori și

IX

VII
(seniori și

TENIS
DE MASA

Campionatele republicane 
individuale ale seniorilor (m +f)
— etapa pe asociație

3.IV—13.IX
— etapa pe județ

25—26.IX
— etapa pe zone 8—10.X

Galați. Baia Mare, Sf. 
Gheorghe, Craiova, Bucu
rești

— etapa finală
Arad 22—24.X

Campionatul republican pe
echipe
Seniori (m+f)
— turul

Tg. Mureș 21—24.IV
— returul

Brașov 24—28.XI
Calificare
— etapa pe oraș (municipiu)

l.III—l.XII
— etapa finală

București 20—22.XII
Campionatele republicane

ale juniorilor (m+f)
— etapa pe județ

27—28.III
— etapa finală

Bacău 5—7.1V
Campionatul republican pe 

echipe al juniorilor (m + f)
— turul

Timișoara 8—10.1

TIR
Campionatele republicane 

ale seniorilor (m+f)
— pușcă și pistoale, etapa 

finală
■ București 22—26.IX
— talere, etapa finală

București 3—6.IV
— tir cu arcul, etapa finală

București 3—5.IX
— armă și pistol aer com

primat etapa finală 
București 13—14.XI

Campionatele republicane 
ale juniorilor (m+f)
— pușcă, pistoale, talere, e- 

tapa finală
București 1—2.X

— tirul cu arcul, etapa finală
Petroșani 10—ll.VII

— armă și pistol, cu aer 
comprimat, etapa finală

Campionatul republican, e- 
chipe seniori (m)
— etapa de iarnă (finală 

1971)
Munțij Retezat 24—27.III

— etapa I, de vară (contînd 
pentru 1972)
Munții Piatra Craiului

26—37.VI
— etapa a Il-a de vară (con- 

tînd pentru 1972)
Cheile Bicazulul

29—31.VII
— etapa a III-a, de vară

(contînd pentru 1972) 
Munții Bucegi 19—21.IX

Campionatul republican e- 
chipe (f)
— etapa de iarnă (finală 

1971)
Munții Ciucaș 1—3.III

— etapa de vară (contînd 
pentru 1972)
Munții Bucegi 19—20.IX

Campionatul republican pe 
echipe pentru tineret (m)
— etapa de iarnă (finală 

1971)
Munții Ciucaș 1—3.III

— etapa de vară (contînd 
pentru 1972)
Munții Bucegi 19—20.IX 

„Cupa federației"
(omologarea premierelor 
alpine în diverși masivi 
muntoși) 24—30.X

VOLEI
Campionatul republican mas

culin
EDIȚIA 1970—1971
Divizia A
— returul 7.II—28.III
— turneul final
— turul. Ploiești sau Brăila

1—3.IV
— returul. Ploiești sau Brăila

3—7.IV

București 13—14.XI
„Cupa României" (m+f)

— pușcă și pistoale
— etapa pe oraș IV—V
— etapa pe județ VI
— etapa finală

Ploiești 3—4.VII
— tirul cu arcul etapa pe

județ V—VI
— etapa finală

Tg. Mureș 24—25.VII

Divizia B
— seria I și a Il-a (returul)

28.11—9.V
Calificare
— etapa pe asociații și muni

cipii pînă la 23.V
— etapa pe județ 11—13.VI
— etapa pe zone 7—10.VII
— etapa finală 20—24VII

EDIȚIA 1971—1972

Criteriul juniorilor mici 
(m+f pînă la 17 ani)
— pușcă, pistol, etapa finală

Iași 27—29. VIII
„Cupa speranțelor"

— pușcă, pistol, etapa finală
București 3—5.IX

„Cupa primăverii"
— pușcă, pistol (aer compri

mat) etapa finală 
București 27—28.11

— pușcă, pistol, talere, etapa 
finală
București 25—28.III
Concursul republican uni

versitar dotat cu „Cupa Mi
nisterului învățămîntului"
— etapa pe oraș 3—4.IV
— etapa finală

Cluj 23—25.IV
Concursuri cu caracter re

publican organizate de Con
siliile județene pentru educație 
fizică și sport
— „Cupa Municipiului Bucu

rești" (pușcă, pistol, arc)
6—9.V

— „Cupa Eliberării" la tir cu
arcul
Sovata 13—15.VIII
Concursuri interorașe
Cluj VII
Brașov VII
Arad XI
Iași X

TURISM»
ALPINISM

ORIENTARE TURISTICA
Campionatele republicane in

dividuale ale seniorilor (m+f)
— etapa finală

județul Harghita 11—14.X
Campionatul republican pe 

echipe al seniorilor (m+f)
— etapa pe asociație

l.III—30.IV
— etapa pe județ

l.V—15.VIII
— etapa finală

județul Gorj 8—11.IX
Campionatul republican de 

ștafetă (m+f)
— etapa pe județ 15.IX
— etapa finală

județul Harghita 10.X
Campionatul republican de 

juniori pe echipe (m+f)

VIII
•— etapa Pe asociație

l.III—-30.IV
— etapa pe județ l.V—-l.VII
— etapa pe zone

Iași, Prahova. Arad, Mu-
reș, București

15. VI—l.VII 
— etapa finală

județul Prahova 12—15.VII
„Cupa Roza Vînturilor" și 

campionatul republican de co
pii pe echipe
— etapa pe școală

în tot timpul anului
— etapa pe localitate

în timpul vacanțelor
— etapa Pe județ 15—22.VI
— etapa finală

Cheia (Prahova) 1—15.VII
„Cupa U.A.S.R."

— etapa pe institut 4.IV
— etapa pe centre universi

tare 5—20.IV
— etapa finală

Bușteni 1—3.V
Campionatul 

sportive Voința 
(m + f)

asociațiilor 
(Voințiada)

— etapa Pe asociație 9.V
— etapa pe județ 14—23.V
— etapa pe zone 30.V—27.VI
— etapa finală

Făget (Cluj) 22—25.VII
„Cupa de iarnă"

— etapa finală
județul Timiș 27.11

„Cupa speranțelor" — pen
tru tineret
— etapa finală

județul Constanța 5—6,VI
„Cupa nopții" (echipe mas

culine)
— etapa finală

județul Brașov 7.VI1I

Divizia A
— sistem turneu 

Timișoara 
Galați 
București

Divizia B
— seriile I—IV
— turul I (în aer

27—30.X
11-13.XI
24—27.XI

liber)
3—31.X

— turul II (în sală)
21.XI—19.XII

Campionatul republican fe
minin
EDIȚIA 1970—1971
Divizia A
— returul (etape săptămî-

nale) 7, 14 și 21.11
— sistem turneu

București 25—28.11
Constanța 4—7.111

Divizia B
— seria I și a Il-a (returul)

28.11—9. V
Calificare
— etapa pe asociație Și mu

nicipii pînă la 23.V
— etapa pe județ 11—13.VI
— etapa pe zone 30. VI—3.VII
— etapa finală 13—17.VII
EDIȚIA 1971—1972
Divizia A
— turul 17.X—26 XII
Divizia B
— seriile I—IV
— turul I (în aer liber)

3—31.X
— turul II (în sală)

21.XI—19.XII
Campionatul republican al 

școlarilor și juniorilor (m+f) 
EDIȚIA 1970—1971
Divizie
— returul (turul 111)

311—2?. II
— turneul final
— Bacău 4—3.IV

Calificare
— etapa pe localități (centre 

de localități) pînă la 18.IV
— etapa pe județ

pînă la 30.V
— etapa pe zone 16—20.VI
EDIȚIA 1971—1972
Divizie
— turul I (în aer liber.

26.IX—24.X
— turul II (în sală)

19—23.XII
Concursul republican al co

piilor (minivolei)
— etapa pe localități

pînă la 10 VI
— etapa pe județ

pînă la 15.VII
Campionatul republican uni-

versitar
— etapa pe an

pînă la 2.XI.1970
— etapa pe facultate

pînă la 30.XI.1970
— etapa pe institut

pînă la 9.IV.1971
— etapa pe centru universi-

tar pînă la 3.V.1971
— etapa finală

București 17—23.V.19il

„Cupa tineretului de la
sate"
— etapa pe cercuri si aso
ciații sportive IUI—31.V
— etapa pe centru de co

mună 1—30. VI
— etapa pe județ 1—18.V1I
— etapa pe zone 23—25.VII
— etapa finală

București 4—8.VIII
Campionatul republican al 

școlilor profesionale
— etapa pe localitate

pînă la l.II
— etapa pe județ

pînă la 4.IV
— etapa pe zonă (ministere)

pînă la 24.V
— etapa finală

Piatra Neamț 20—24.VI
Campionatul asociațiilor 

sportive Voința (Voințiada) 
(m + f)
— etapa pe asociație

pînă la 31.VII
— etapa pe județ 1—15.VIII 
—etapa inter-județe

24.VIII—5.IX
— etapa finală

Constanța 10—12.IX



Ăzî, la Zagreb, in C. C, E. la handbal feminîri

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
DISPUTĂ RETURUL CU LOKOMOTIV
ZAGREB, 12 (prin telefon 

de la trimisul nostru special).
Nici frumoasa capitală a 

Croației n-a intrat deplin sub 
stăpînirea iernii. Deși cenul 
este boltit cu nori negri, ame
nințători, iar frigul devine 
din ce în ce mai pătrunzător, 
zăpada își întîrzie totuși sosi
rea...

Sfîrșitul acestei săptămîni 
este marcat aici de două com
petiții care von face neîncăpă
toare tribunele sălii Treșnev- 
ka (numele și l-a luat de la 
cartierul în care este situată), 
astfel că imensul interes stîr- 
nit va fi satisfăcut numai prin 
prezența camerelor de luat 
vederi. Este vonba de derbyul 
campionatului de baschet al

JOCUL MARILOR SURPRIZE
(Urmare din pag. 1)

pin pe situație mai ales după 
golul înscris de Badea în min. 
18 — șut de Ia 16 m la semi- 
înălțime. mingea ștergînd stil- 
pul din stingă al porții Iul 
Răducanu, învins in pofida unul 
zbor spectaculos, demn de ori
ce film cinematografic. De alt
fel. același Răducanu avea să 
scoată in extremis. în min. 45, 
peste bară, un șut al lui Kallo, 
care ar fl însemnat gol la 
multi alți goalkeeper!. Nu e

Stadionul Republicii; teren 
bun ; timp frumos ; spec
tatori aproximativ 10 000. Aa 
marcat : Badea (min. 18), 
Caraman (min. 54), Petreanu 
(min. 72) și Codreanu (min. 
75). Raport de cornere : 8—5. 
Șuturi spre poartă : 10—14
(pe spațiul porții : 3—8).

RAPID : Răducanu 7 — Pop 
8, Lupescu 8, Costea 7, Co- 
drea 8, Dumitru 4, Angelescu
6. Năsturescu 6, Straț 5 (min. 
46 — Petreanu 7), Marin Ste- 
llan 7, Codreanu 8.

FARUL, : Popa 6 — Stoica 
5, Antonescu 8, N. Constantl- 
nescu 7, Ghlrca 6, Tănase 8, 
Badea 9, Caraman 8 (min. 62
— Ologu 5), Tuf an 7, Oprea
7, Kallo 8.

A arbitrat C. Bărbulescu 
'irajutat de M. Bi- 
că șl C. Niculescu (toți din 
București).

„Trofeul Petschovschi» (pen
tru public) : 9.

La tineret-rezerve : Rapid
— Farul 2—0 (1—0).

mai puțin adevărat că, la numai 
cîteva secunde. Angelescu avea 
să rateze o mare ocazie a Ra
pidului. șutind din interiorul 
careului peste poarta lui Popa.

Spre surpriza spectatorilor, 
repriza a doua a început sub 
semnul aceluiași raport de for
te. Farul eontrolînd cu autori
tate un joc în care Rapidul nu 
reușea nicicum să iasă la su
prafață. Fruct al unei acțiuni 
de autentică măiestrie fotbalis
tică — cursă a Iul Kallo, cen
trare, gol cu capul, din plonjon, 
al bolidului Caraman. care a 
reluat mingea înaintea lui Ră
ducanu, plecat și el „în zbor1' 
spre aceeași centrare — punc
tul doi marcat de Farul (în 
min. 54) a dat tuturor senzația 
că victoria constănțenilor este 
un fapt consumat. Nimic din 
evoluția Rapidului nu prevestea 
desfășurarea ulterioară a eveni
mentelor. Ba, ca să nu trădăm 
faptele, vom spune că dezorien
tării de ansamblu a echipei giu- 
lestene i s-a adăugat un episod 
dramatic. Dumitru „cel rău” 
(cînd o să înțeleagă, oare, acest 
mare și apreciat talent al fotba
lului nostru că trebuie să-ți 
respecți adversarii) fiind elimi
nat din joc (în min. 62) pen
tru faulturi repetate.

Continuînd lanțul surprize
lor, pierderea lui Dumitru de 
către o echipă „ca și învinsă" 
a avut efecte nebănuite asupra

CALENDARUL COMPETIȚIONAL 1971
(Urmare din pag, 1)

acestor măsuri, care, în cea 
mai mare parte, s-au dovedit 
viabile, considerăm util să evi
dențiem principalele direcții Și 
cerințe ale sistemului competi- 
țional în vigoare.

în primul rînd este necesar 
să avem in vedere cele trei 
grupe de competiții : a) școlare 
și universitare (de masă și de 
performanță) ; b) corespunzătoa
re activității sportive de masă 
a oamenilor muncii de la orașe 
și sate ; c) de performanță. 
Sistematizarea întrecerilor spor
tive pe cele trei grupe are 
drept scop acordarea obiective
lor și verigilor de bază ale miș
cării sportive cu forme compe- 
titionale corespunzătoare.

Tn al doilea rînd. actualul 
sistem competițional creează un 
cadru adecvat creșterii ponderii 
și rolului concursurilor locale, 
drept cele mai accesibile și eco
nomicoase forme de întreceri 
sportive, cu mare potențial de 
cuprindere a maselor de toate 
vîrstele.

în al treilea rînd, în siste
mul competițional au fost inte
grate competițiile organizate 
de Ministerul Invățămîntului. 
U.G.S.R.. U.T.C., U.A.S.R.,
a contribuit efectiv la diversi
ficarea și amplificarea vieții 
sportive în toate județele.

Tn acest sens, menționăm în
scrierea unor ample competiții 
de masă la atletism, oină, po
pice. judo, trîntă. orientare tu
ristică. sanie .schi, volei, tenis 
de masă și tenis de cîmp.

Este necesar să menționăm, 
de asemenea, campionatele or
ganizate de federațiile respec
tive la un număr important 
de sporturi tehnico-aplicative : 
zbor fără motor, parașutism, 
aeromodelism. racheto-mode- 
lism, navomodelism auto-mode- 
le. carting.

In al patrulea rînd. calenda
rul sportiv 1971 atestă preocu
pările deosebite ale C.N.E.F S., 
precum și ale Ministerului în- 
vățămîntului. U.T.C.. U.A.S.R. 
și C.N.O.P. pentru cuprinderea 
unui număr sporit de elevi și 
studenți într-o activitate spor
tivă sistematică. în această di
recție sînt edificatoare cele 30 
de campionate de juniori și 9 
concursuri „mini" organizate de 

Iugoslaviei, ce are loc sîmbă- 
tă între formațiile Lokomotiv 
Zagreb și Olimpia Ljubljana 
și de returul întâlnirii de 
handbal feminin din cadrul 
C.C.E., care va opune dumi
nică (n.r. astăzi), la ora 16.00 
(17.00 ora României), echipele 
Lokomotiv Zagreb și Univer
sitatea Timișoara. După cum 
se știe, în tur, la Timișoara, 
campioana României a cîști- 
gat cu scorul de 12—8 (5—5).

Și acum, cîteva vești despre 
cele două echipe. Lokomotiv 
a făcut vineri și sîmbătă an
trenament. Vrînd să fim pre- 
zenți, antrenorul Krcșo Pav- 
lih ne-a „driblat* pur și sim
plu, comunicîndu-ne alte ore 
decît cele reale. Fără îndoia- 

celor două formații. Degajați 
și siguri de ei, constănțenii au 
intrat. încă de pe terenul de 
ioc, în... vacanță fotbalistică, 
divertismentul lor cu mingea 
avînd drept unic scop trecerea 
timpului regulamentar. Cei 10 
rapidiști în schimb — convinși, 
in sfîrșit, că se duc sigur spre 
o înfrîngere — s-au lansat eu 
o surprinzătoare decizie în 
lupta cu destinul... Codreanu 
a început să alerge cu dispe
rare pe tot terenul. Codrea 
a inițiat atac după atac, iar 
tentativele lui Marin Stelian 
de a se „Înșuruba" în apărarea 
oaspeților s-au dovedit din ce 
în ce mai periculoase. O acțiu
ne a vîrfului de atac rapidist 
avea, de altfel, să se încheie 
eu o pasă excelentă la Petrea
nu al cărui șut (min. 72) ghi
cește direcția spre vinciul por
ții lui Popa, învins fără drept 
de apel. Renăscută din pragul 
descurajării totale, echipa fe
roviară își continuă „forcingul". 
exemplarul Codreanu reușind 
egalarea (in min. 75) la capătul 
unei curse între doi fundași 
adverși... pierduți pe drum.

Restabilire de mare senza
ție a raportului de forțe. Cine 
va învinge ? Rapidul urcă spre 
victorie. în timp ce constăn- 
țenii se trezesc — ca și boxe
rii — din lovitură, reacționînd 
cu energie abia acum, cînd 
sînt gata să se scufunde... A- 
sistăm, în continuare, la 15 
minute emoționante. Rapidul 
atacă dezlănțuit. Farul încear
că. pe contraatac, ultima lo
vitură. golul plutește în aer la 
ambele porți și rămîne... acolo, 
deoarece Costea rezolvă cu 
precizie (în min. 88) o acțiune 
foarte periculoasă a lui Badea, 
iar portarul constănțean Popa 
— ieșit la marginea careului 
de 16 m și depășit, lateral, de 
către M. Stelian — reține, cu 
o fericită șansă, mingea pe 
care rapidistul o retrimisese în 
fata porții goale (min. 90) ! 
în spatele porții oaspeților. 
Dan (unul din marii absenți 
al Rapidului) își aruncă pălăria 
în aer... gest care exprimă fi
del emoția și tensiunea unul 
final de joc arzător.

HRÎNCVAROS
LA [CALITATE

CU MILLIONARIOS: 1-1
Peste 35 000 de spectatori 

au urmărit la Bogota meciul 
internațional amical de fotbal 
dintre echipa locală „Millio- 
narios" și formația budapes- 
tană Ferencvaros. Jocul s-a 
încheiat cu un rezultat de ega
litate i 1—1 (1—1).

federații cu sprijinul consiliilor 
sportive județene, cele 9 cam
pionate. din care 3 divizii pen
tru elevii școlilor generale și 
liceelor, organizate de Ministe
rul Învățămîntului în colaborare 
cu aceleași consilii județene, 
la care se adaugă 10 campio
nate pentru școlile profesio
nale, organizate în colaborare 
cu ministerele respective. 10 
campionate studențești cu finală 
pe țară și 5 pe centre univer
sitare și. în sfîrșit. concursurile 
școlilor sportive și liceelor cu 
program de educație fizică la 
un număr de 5 ramuri spor
tive.

în sfîrșit. în al cincilea rînd, 
pentru a se asigura stabilitatea, 
caracterul tradițional și, ca ur
mare. eficacitatea întrecerilor, 
plenara C.N.E.F.S. din 1968 a 
hotărît menținerea competițiilor 
de bază republicane și locale 
cel puțin pe o perioadă de 
4 ani.

Tinînd seama de aceste ca
racteristici. precum și de expe
riența pozitivă și de deficien
țele constatate în anul ce s-a 
scurs, se impun o serie de mă
suri care trebuie luate de or
ganele de conducere, ca și de 
unitățile sportive.

Astfel, pentru dezvoltarea 
mai energică și rapidă a atle
tismului în rîndurile tineretu
lui școlar, sistemul îmbunătățit 
și substanțial mărit ca dimen
siune al competițiilor dedicate 
copiilor și juniorilor (copii cat. 
I și II ; juniori cat. I. II și III) 
trebuie judicios aplicat în prac
tică. în acest sens, F.R.A.. con
siliile județene .împreună cu 
unitățile școlare, vor stabili 
măsuri concrete referitoare la 
datele și programul întrecerilor 
locale, nominalizarea școlilor și 
profesorilor, a terenurilor, asi
gurarea materialelor și arbitri
lor. Desfășurarea unui mare 
număr de întreceri atletice 
în rindul școlarilor miel și 
mari, cu grijă organizate și cu 
o propagandă adecvată, dezvol
tarea cu curaj a miniatletismu- 
lui, prezintă calea sigură de 
atragere a maselor de elevi 
spre această importantă ramu
ră olimpică și cultivarea talen
telor care să contribuie la îm
bunătățirea situației precare in 
care_ne aflăm la multe probe.

Cu toate că au fost obținute 
unele progrese în domeniul 1 
sportului de masă, totuși reali- I 
zările nu satisfac decît în mică 1 
măsură necesitățile. De aceea, 
este necesar să folosim formele 
competiționale care s-au dove- 

lă, a făcut acest lucru pentru 
a scăpa de ochii noștri isco
ditori și a pregăti astfel sche
me tactice care să surprindă 
echipa din Timișoara. Am a- 
flat, totuși, că Evstatiev >-a 
mai făcut de două săptămîni 
antrenament, deoanece are u- 
mărul luxat (dar va juca) și 
că va fi introdusă în echipă 
o jucătoare tînără, Licina, una 
din revelațiile de ultimă oră 
ale handbalului iugoslav. 
Zlata Rebernjak, căpitanul 
campioanei Iugoslaviei, care 
a venit să le viziteze pe spor
tivele noastre, ne-a declarat i 
„Am pregătit lotul în așa fel 
incit să cîștigăm. Nu concep 
să nu ne continuăm drumul în 
prestigioasa competiție care 
este C.C.E. Firește, este păcat 
că două formații atît de bune 
s-au întîlnit într-o fază pre
liminară, dar aceasta este si
tuația... Sorții au fost nemi
loși. Așadar, un pronostic si
gur : Lokomotiv Zagreb în
vingătoare I*

Echipa profesorului Con
stantin Lache s-a pregătit și 
ea cu multă grijă pentru a- 
ceastă întîlnire hotăritoare. 
Sîmbătă, la ora 10, a făcut un 
antrenament în sala Treșnev- 
ka, acomodîndu-se cu locul 
de joc și începînd să pună în 
aplicare o solidă tactică de 
apărare, precum și contra
atacuri fulgerătoare, care să 
surprindă echipa campioană 
a Iugoslaviei. După-amiază, 
fetele au venit, din nou, la 
Treșnevka pentru a asista la 
meciul de baschet. Tere- 
reza Szekely-Popa, că
pitanul Universității Timișoa
ra, ne-a spus că echipa sa va 
face totul pentru a se califica 
în sferturile de finală ale 
C.C.E. Și o credem.

Arbitrii sînt austriecii I. 
Koca și K. Trnka.

Televiziunea noastră va 
transmite, în direct, repriza a 
doua a jocului, începînd de la 
oria 17.30.

Hristache NAUM

PRONOSTICURI PENTRU J.O - 12
Medaliile de aur la natație se vor cuceri numai cu timpuri record

Trei antrenori de natatie din 
R.F. a Germaniei: H. Planert, 
J. Satori și G. Hetz (ultimul 
fiind și ex-recordman mondial) 
au întocmit un studiu privitor 
la nivelul probabil al perfor
mantelor ce vor fi atinse de 
înotători în cadrul întrecerilor 
olimpice de la MUnchen - 1972.

După părerea celor trei spe- 
proba timp

100 m liber 51,0—
200 m liber

400 m liber 
1500 m liber
100 m spate
200 m spate
100 m bras
200 m bras
100 m fluture
200 m fluture
200 m mixt
400 m mixt

dit eficace, și anume : organi
zarea. cu un număr mai mare 
de echipe, a campionatelor oră
șenești ; organizarea, în toate 
unitățile de învățămînt. a cam
pionatelor pe școală, facultate ; 
impulsionarea întrecerilor între 
secțiile din întreprinderi, între 
asociațiile sportive sătești ; fo
losirea din plin a competițiilor 
de masă centrale pentru activi
zarea majorității asociațiilor 
sportive ; extinderea experien
ței pozitive cu privire la orga
nizarea unui sistem competițio
nal județean specific satelor, 
așa cum s-a organizat în ju
dețul Dîmbovița.

Tot în acest sector se impune 
ca federațiile, mai ales cele de 
natație, schi, patinaj .ciclism, 
haltere-culturism, judo, gim
nastică modernă, radio, mode- 
lism să aibă în preocupările 
lor de bază creșterea număru
lui de practicanți ai acestor 
utile sporturi. împreună cu 
consiliile sportive județene, vor 
trebui încă de pe acum să 
stabilească măsurile organiza
torice, acțiunile privitoare Ia 
funcționarea centrelor de în
vățare a înotului și schiului, 
Ia inițierea de întreceri accesi
bile. pe plan local, la înot și 
schi a tinerilor și vîrstnicilor ; 
la practicarea patinajului, a 
întrecerilor de patinaj, pe pa
tine și cn rotile ; la organiza
rea, în cadrul localităților și ju
dețelor, de tururi pe biciclete 
de turism ; la răspîndirea cul
turismului la domiciliu. Ia în- 
treceri-demonstrații de vigoare 
Si frumusețe corporală ; la în
treceri de judo intre echipele 
reprezentative de școli sau fa
cultăți ; Ia concursuri frecvente 
de gimnastică modernă ; la în
treceri între radioamatori, pre
cum și între practicanții diferi
telor specialități de modelism.

în domeniul sportului de 
performanță, calendarul 1971 
are o importanță deosebită, 
fiind calendarul anului pre- 
olimpic, an hotăritor pentru 
pregătirea celor care ne vor 
reprezenta Ia J.O. din 1972. 
De asemenea, așa cum a sta
bilit recenta plenară a 
C.N.E.F.S.. consiliile județene 
vor începe acțiunile de selecție 
și pregătire a sportivilor pen
tru Olimpiada din 1976 încă din 
anul viitor. în ldgătură cu acest 
sector, se evidențiază o serie 
de sarcini, dintre care mențio
năm : federațiile care se pre
gătesc pentru J.O. 1972 vor co
ordona judicios competițiile re
publicane și cele internaționale, 
vor folosi cu toată seriozitatea

IN G. C. E. LA

Campioanele 
performerele

Cu partidele desfășurata 
miercuri șt joi, întrecerile din 
Cupa campionilor europeni la 
baschet au intrat intr-o fazi su
perioară. Dintre ultimele rezul
tate, notăm cîteva surprize de 
proporții înregistrate de cam
pioanele Franței: spre surprin
derea celor 30 000 de spectatori 
atenieni, Olympique Antibes a 
condus tn permanență pe A.E.K , 
pierzlnd partida doar in ulti
mele minute cu 88—94, dar cele 
șase puncte s-au dovedit insu
ficiente pentru calificarea cam
pioanei Greciei iar V.C. Cler
mont-Ferrand, care nu reușise 
pe teren propriu dectt 43—43 cu 
AMVJ Amsterdam, a terminat 
victorioasă (70—60) chiar in sala 
olandezelor, tn rest rezultate 
scontate. Iată tabloul complet 
la finele turului II.
CUPA CAMPIONILOR EURO

PENI (m)
IGNIS VARESE—TUS Bayern 

Leverkusen 90—50 șl 72—69; 
STANDARD LIEGE — Macabi 
Tel Aviv 107-86 Și 62—74; AKA- 
DEMIK SOFIA - Dinamo Bucu
rești 82-56 șl 94—90; TSKA MOS
COVA — Honved Budapesta 
102—75 șl 93—67; OLYMPIQUE 
ANTIBES- AEK Atena 70—58 șl 
88—94; OLIMPIA LJUBLJANA— 
Slask Wroclaw 74—60 șl 89—74; 
REAL MADRID — Zamalek 
Cairo 87—73 șl 87-54 ; SLAVIA 
PRAGA — ITU Istanbul 66—77 
șl 103-77.
CUPA CAMPIONILOR EURO

PENI (F)
WISLA KRAKOWIA— CRKFF 

Madrid 71—44 șl 73—37; AKA- 
DEMIK SOFIA—Politehnica Bucu
rești 59-61 șl 72—62; GEAS 
SESTO SAN GIOVANI —Vojvo- 
dina Novlsad 67—52 șl 57—68;

NOI EVOLUȚII ALE 
SPORTIVILOR ROMÂNI 

LA PEKIN
PEKIN, 12. (Agerpres). — 

Echipele de tenis de masă a- 
le României au susținut o 
nouă întîlnire prietenească, 
la Pekin, cu formațiile se
cunde ale R. P. Chineze. De 
data aceasta, la feminin, e- 
chipa României a întrecut cu 
scorul de 5—3 formația țării 
gazdă. La masculin, victoria 
a revenit echipei R. P. Chi
neze cu 5—1.

cialiști, medaliile de aur in pro
bele masculine vor reveni unor 
înotători capabili de rezultate 
mai bune decît actualele recor
duri mondiale. Iată tabelul cu 
previziunile antrenorilor vest- 
germani (pe ultima coloană, 
timpurile actualilor recordmani 
ai lumii):

record aciuai

51,5 Spitz 51,9
1:50,0— 1:53,0 Schollander

șl Spitz 1:54,3
3:57,0— 3:59,0 Larson 4:02,6

15:35,0—15:55,0 Kinsella 15:57,1
56,0— 56,5 Matthes 56,9

2:03,0 Matthes 2:06,l
1:05,0 Pankin 1:05,8
2:22,0 Job 2:23,5

55,0 Spitz 55,6
2:03,0 HaU 2:05,0

2:07,0— 2:08,0 Larsson 2:09,3
4:26,0— 4:30,0 Hall 4:31,0

competițiile interne ca mijloa
ce prețioase de verificare a 
procesului de instruire, de creș
tere a măiestriei sportive, de 
atingere a formei sportive în 
perioada competiției internațio
nale de bază în 1971 ; în vede
rea creșterii aportului județe
lor în depistarea și pregătirea 
sportivilor de performanță, 
C.J.E.F.S.-urile vor trece mai 
ferm la asigurarea unui pro
gram competițional prioritar 
sporturilor nominalizate, celor 
care au condiții și perspective 
reale. Astfel, spre exemplu, este 
necesar să crească numărul 
și calitatea întrecerilor de box. 
înot, lupte, patinaj-hochei și 
volei în județul Galați ; hand
bal fete, atletism, gimnastică, 
canotaj în județul Timiș ; de 
fotbal, bob. natație, atletism, 
în județul Prahova ; de gim
nastică fete, fotbal, handbal în 
județul Bacău ; de hochei, pa
tinaj. schi în județul Harghita 
etc.

în scopul realizării sarcinilor 
educative ale întrecerilor, fede
rațiile. colegiile de arbitri, con
siliile și comisiile județene pe 
ramură de sport vor acorda 
o atenție specială promovării 
spiritului sportiv, disciplinei pe 
terenuri și în rîndurile specta
torilor.

în sfîrșit. pentru realizarea 
unui număr sporit de întreceri 
cu mase crescute de partici- 
panți, fondurile destinate acti
vității competiționale trebuie 
mai rațional și cu grijă folosite, 
cu respectarea întocmai a nor
melor legale.

știri»ultimele știri * ultimele știri • ultimele
ÎNTRECERILE TINERILOR PATINATORIJAPONEZII CONTINUĂ SĂ CUCEREASCĂ 

MEDALII
Sportivii Japoniei continuă să 

domine Jocurile Asiatice de la 
Bangkok. Ei și-au majorat tota
lul medaliilor la 23 de aur, 13 
de argint și 5 de bronz. în urma 
lor, la distanță apreciabilă, se 
află delegația Iranului cu un total

FRANCHISE MACCHI A CÎSTIGAT
PRIMUL CONCURS ÎN „CUPA MONDIALĂ" LA SCHI

Pe pistele de la Sestrlere (Ita
lia) a început primul concurs in
ternațional de schi al anului, 
contînd pentru „Cupa Mondială'4. 
Se dispută o probă de coborîre, 
la masculin și feminin. Ieri, pe 
pista Bardonecchia, s-a desfășu

BASCHET

Franfei — 
turului II

U. C. CLERMONT FERRAND — 
AMVJ Amsterdam 43—43 șl 70— 
60; SLAVIA PRAGA - Union 
Firestone Vlena 74—49 șl 83—49.

CUPA CUPELOR
SIMMENTHAL MILANO — MEC 

Casablanca 105—61 el 125—39; 
RACING MALINES — Laroche- 
tte Luxemburg 106—85 și 108—48; 
MAFC SOPON — A.S. Radenthelm 
80-80 șl 79-74; STEAUA — Ga- 
latasaray Istanbul 61—66 șl 72— 
64; DUKLA OLOMOUC — Fia. 
mlngos Haarlem 58—92 șl 113—66; 
ZADAR — 17 Nendorl Tirana
73-60 Șl 72—62;

3660 KM. ÎN TURUL flîMVJEI 71
Turul ciclist al Franței se 

va desfășura anul viitor pe 
un traseu în lungime de 3 660 
kilometri (mai scurt cu 670 
km decît cel precedent), îm
părțit în 20 de etape, cu două 
zile de repaus la Touquet și 
Orcieres. Plecarea se va da la 
26 iunie din Molhouse, iad 
sosirea se va face la 18 iulie, 
la Paris. Spre deosebire de 
anul trecut, au fost prevăzute 
numai două etape contracro-

SHIBATA
L-A ÎNTRECUT PE 

SALDIVAR
CIUDAD DE MEXICO 12 

(Agerpres). — Japonezul Ku- 
naiki Shibata (25 ani) este noul 
campion mondial de box la 
categoria pană (versiunea Con
siliului mondial al boxului). în 
urma surprinzătoarei victorii 
obținută prin k.o. tehnic, în 
rundul 13, asupra mexicanului 
Vicente Saldivar, deținătorul 
titlului. Meciul s-a desfășurat 
la Tijuana. în fața a 8 000 de 
spectatori, și a prilejuit o dis
pută acerbă. Mexicanul părea 
a fi în avantaj pînă în rundul 
10. cînd adversarul i-a deschis 
arcadele și a început să-1 pre
seze cu atacuri de aproape. La 
sfîrșitul reprizei a 13-a. arbi
trul a oprit meciul. Saldivar 
nemaifiind capabil să se apere.

Japonia deține în prezent 
ambele titluri la categoria pa
nă : pe cel cucerit de Shibata 
și acela aflat în posesia lui 
Sho Sayjo, campion în versiu
nea organizației „World Boxing 
Association".

MINSK: Sănătescu învinge 
prin k.o. pe cubanezul Garcia

MOSCOVA 12 (Agerpres) — 
în turneul internațional de 
box de la Minsk, pugilistul 
român Ion Sănătescu l-a în
vins prin k.o. în repriza a 2-a 
pe cubanezul Gabriel Garcia. 
După pănerea campionului o- 
limpic Dan Pozniak, acesta a 
fost cel mai interesant meci 
al galei de vineri seara. Tot

MlCIUl FRAZIfR - CLAY, IA HOUSTON?
NEW YORK 12. în pre

zent se poartă discuții ca 
meciul pentru titlul mon
dial de box la categoria 
grea dintre deținătorul centu
rii Joe Frazier și challengerul 
său oficial Cassius Clay să 
aibă loc pe ringul Astro- 
dom-ului din orașul Houston. 
Acest imens stadion acoperit 
poate adăposti aproximativ 
60 000 de spectatori. Celebra 
arenă newyorkeză Madison 
Square Garden se dovedește 
neîncăpătoare (19 500 de

de 6 medalii (2 aur, 3 argint, 1 
bronz) șl cea a Indiei — 9 me
dalii (2 aur, 2 argint, 5 bronz). 
In cadrul turneului de fotbal, se
lecționata Coreei de sud a dis
pus de cea a Iranului cu 1—0 
(0-0).

rat întrecerea schioarelor, prima 
fiind clasată Franțoise Macchi 
(Franța^ în 1:23,84. Au urmat : 
Anne-Marie Proell (Austria) — 
1:25,58 și Isabelle Mir (Franța) — 
1 :25,74.

ÎNAINTEA ULTIMEI RUNDE LA „INTERZONAL'’

Luptă strînsă pentru locul 6
MADRID 12 (Agerpres). — 

Cu o rundă înainte de termi
narea turneului interzonal de 
șah de la Palma de Mallon- 
ca și după disputarea tuturor 
partidelor întrerupte, în cla
sament conduce marele maes
tru american Robert Fischer, 
cu 17i/2 puncte, el fiind câști
gătorul înfațecerii. Liderul este 
urmat de R, Hfibner (R. F. a 
Germaniei) — 15 puncte, E. 
Gheller (U.R.S.S.) — 14% 
puncte, B. Larsen (Danemar
ca) — 14 puncte, M. Taima- 

nometru individual, în schimb 
au fost sporite dificultățile 
etapelor de munte, în special 
ale celor din Pirinei, unde con- 
curenții von trebui să escala
deze între Luchon și P.A.U. 
(145 km) patru piscuri de 
prima categorie i Peyersourde, 
Aspin, Tourmalet și Aublsque. 
Vor participa la cursă 14 •- 
chipe formate din cite 10 a- 
lergători.

TURNEUL INTERNATIONAL DE TENIS
DE MASĂ DE LA SOFIA

SOFIA, 12 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru). — Tur
neul Internațional de tenis de 
masă, care se desfășoară In ca
pitala Bulgariei, a continuat cu 
întrecerile din cadrul grupelor. 
Echipa României a suferit două 
înfrîngeri : la reprezentativa se
cundă a Bulgariei cu 3—0 — 
Ghencev — Popovici 2—0 (10,
12), Derdjev — Bobocică 2—1 
(—18, 17, 17) șl Ghencev, Derdjev
— Bobocică, Popovlci 2—o (10, 18)
— și apoi la echipa Ungariei cu 
2—1 : Nemeth — Popovlci 2—1 
(—19, 11, 15), -Bobocică — Mohay 

.2—1 (19, —11, 16), Nemeth, Mohay
— Bobocică, Popovlci 2—1 (—10, 
19, 17).

Vineri seara tîrzlu au Început 
șl întrecerile la probele Indivi
duale. La dublu băieți, cuplul 
român Bobocică, Popovlci a fost 
eliminat, în primul tur, de pere
chea bulgară Kenov, Gheorghlev 
cu 3—0 (15, 14, 13). Perechea fe
minină alcătuită din Condicaru 
și Popescu a dispus, In primul 
tur, de dublul Mladenova, Velicl- 
kova (Bulgaria) cu 3—1 (—14, 8, 
11, 13), dar In semifinale a fost 
întrecută de cele mai bune jucă
toare bulgare — Melkova șl Ran-

la categoria grea (la care a 
boxat și Sănătescu), un alt 
pugilist român, Anghel Iancu, 
a pierdut la puncte în fața 
boxerului sovietic Viktor 
Ulianici. în limitele categori
ei semimijlocie, Evghenii Gon- 
cearov (U.R.S.S.) l-a învins la 
puncte pe iugoslavul Todoro- 
vici.

locuri) pentru numeroșii spec
tatori care doresc să urmă
rească această pasionantă 
confruntare.

Urmează ca oficialitățile 
sportive din Houston să-i eli
bereze o licență lui Clay pen
tru a putea boxa in acest 
oraș. în aceeași gală, ar mai 
fi programat un meci între 
„grei", cel dintre argentinea- 
nul Oscar „Ringo" Bonavena 
și fostul deținător al centurii 
mondiale, Floyd Patterson.

La Banska Bystrica (Cehoslo
vacia) a început concursul Inter
național de patinaj artistic, re
zervat juniorilor. După consuma
rea probei de figuri obligatorii 
(masculin), conduce Berndt Wun

MODIFICĂRI TN CUPA EUROPEANĂ 
A TTRGURILOR

După cum se anunță din Ber
na, anul viitor actuala competi
ție fotbalistică „Cupa europeană 
a tîrgurilor" ar putea să poarte 
denumirea de „Cupa Uniunii eu
ropene de fotbal", iar regulamen
tul el să fie schimbat în sensul 
ca din același oraș să poată par
ticipa două echipe (șl nu una 
ca pînă acum), cu condiția ca 

nov (U.R.S.S.), W. Uhlmann 
(R.D. Germană,) — 13 puncte, 
S. Gligorici (Iugoslavia), O. 
Fanno (Argentina), L. Polu- 
gaevskl (U.R.S.S.), L. Portisch 
(Ungaria), V. Smîslov (U.R.S.S. 
— 124/2 puncte, C. Mecking 
(Brazilia) — 12 puncte, V. 
Hort (Cehoslovacia) — 11 
puncte, J. Suttles (Canada) și 
B. Ivkov (Iugoslavia) — 10 
puncte etc.

Dintre partidele Întrerupta 
și continuate vineri se remar
că victoria cubanezului Jime
nez asuprța lui Portisch. Aces
ta a făcui remize cu Naranja 
și Larsen. Mecking a obținut 
remiză în partida cu Hiibner. 
Panno l-a învins pe Suttles, 
Gheller pe Reshevsky și Hort 
pe Rubinetti.

Partidele centrale din ulti
ma rundă sînt următoarele i 
Fischer — Panno, Hiibner — 
Smîslov, Taimanov — Matu- 
lovici, Minici — Gheller, Gli
gorici — Filip, Uitumen — 
Portisch.

După cum se știe, primii 6 
clasați se califică pentru me
ciurile candidaților la titlul 
mondial.

Obișnuit cu glo
ria sportivă. „re
gele fotbalului* 
brazilian și mon
dial, PELE, n-a 
rămas probabil 
impresionat de 
vestea că ziariști 
din 31 de țări l-au 
desemnat, prin 
ancheta interna
țională I.S.K., 
drept sportivul 
nr. 1 al anului 
1970. El și-a săr
bătorit, totuși, a- 
cest nou succes, 
mareînd 5 goluri 
în cele două me
ciuri susținute de 
F. C. Santos la 
Hong Kong (4—1 
și 4—0). Iată-1 pe 
Pelâ trăgînd cu 
sete la poarta a- 
părată de „keepe- 
rul“ Chu Pak-lo 
și adăugîndu-și 
încă un gol la to
talul care a trecut 
de mult de mie*.

Telefoto s
A. B. Agerpres

ghelova — cu 3—0 (17, 16, 15).
La dublu mixt, perechea Po- 

povld, Popescu a obținut victo
ria la Ogoiskl, Vellclkova cu 3—0 
(14, 15, 17). In turul următor, însă, 
ea a fost întrecută de Dascalov, 
Ranghelov cu 3—0 (15, 14, 16).
A doua pereche mixtă română 
— Condicaru, Bobocică — a pier
dut cu 3—0 (15, 16. 17) la Rauhe» 
Engelmann (R.D.G.).

Sîmbătă au început șl întrece
rile de simplu. La masculin, Bo
bocică șl Popovlci au fost eli
minați : primul de Ghencev cu 
3—o (21, 22, 19), cel de-al doilea 
de Dascalov cu 3—2 (—18, —13, 
20, 21, 19). La fete, Popescu a eli
minat-o pe Mladenova cu 3—1 
(—18, 12. 14, 14). întrecerile con
tinuă duminică.

Toma HRISTOV

TELEX • TELEX
Turneul internațional de hochei 
pe gheață de la Moscova a 
continuat cu două interesante 
partide : Cehoslovacia — Sue
dia 3—2 (1-1, 1-1, 1-0) șl Fin
landa — Polonia 8—3 (3-2, 0-0, 
5-1). în clasament conduce Ce
hoslovacia cu 6 p, urmată de 
U.R.S.S. — 4 p.

Finala turneului internațional 
masculin de handbal de la 
Tbilisi se va disputa între se- 
lecțonatele Iugoslaviei și R.S.S. 
Gruzine. Deși învinși cu 19—14 
de către echipa R.F. a Germa
niei, handbaliștii iugoslavi au 
ocupat locul întîi într-una din 
grupe, cealaltă grupă fiind cîș- 
tigată de echipa gruzină. în 
ultimele partide, prima echipă 
a U.R.S.S. a întrecut Islanda 
cu 32—17. iar R.S.S. Gruzină 
a învins Cehoslovacia cu 24—22.

Cu prilejul unei gale de box 
desfășurate la Ancona, campio
nul european la categoria su- 
perușoară, francezul Rene Ro
ques, a făcut meci nul cu 
brazilianul Dos Santos.

Echipa vest-germană feminină 
de tenis de masă D. S. Keiser- 
berg a învins cu scorul de 
5—2 formația Epitâk Budapesta 
și s-a calificat In turul trei al 
„Cupei campionilor europeni".

derlich (R.D. Germană) cu 495.8 
puncte, urmat de Koppelent 
(Austria) — 468,8 p. Concurenții 
români ocupă următoarele locuri: 
5. O. Goga 446,4 p; 8. M. Ion 
437,2 p.

și a doua formație să îndepli
nească condițiile de selecție. Co
mitetul de organizare a compe
tiției cuprinde pe Artemlo Fran- 
chl (Italia), Shipman (Anglia), 
Baresel și Kaaden (R. F. a Ger
maniei). Schmidlen (Elveția), 
Johanssen (Norvegia) șl Jaques 
Georges (Franța).
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