
CALENDARUL COMPETIJIOMAL 1972- 
AMPLU PROGRAM

DE ACTIVITATE SPORTIVĂ DE MASĂ 
Șl DE PERFORMANTĂ

a.c., plenaraIn luna mal
CJ.N.E.F.S. a dezbătut ți adop
tat o serie de măsuri menite 

Să cotrlbuie la creșterea eficienței 
sistemului competițional al activi
tății sportive. Aceste măsuri și-au 
găsit concretizarea Îndeosebi în con
ținutul calendarului competițiilor 
sportive republicane pe 1972, care 
se publică în acest număr al zia
rului „Sportul”.

în scopul traducerii în viață a 
măsurilor stabilite de plenara men
ționată, al realizării integrale a ca
lendarului sportiv '
este necesar să se 
următoarele :

pe anul viitor, 
aibă in vedere

ACTIVITATEA 
DE MASA

CU PRIVIRE LA
COMPETIȚIONALĂ
• întrecerile locale 

din cadrul asociației 
constituie forma competițională prin
cipală de cuprindere a maselor.

în acest scop, consiliile județene 
pentru educație fizică și sport, îm
preună cu celelalte organe cu atri
buții în activitatea sportivă. vor 
urmări și sprijini: organizarea „Cam
pionatului școlii” în toate unitățile 
școlare; organizarea de campionate 
în facultăți. Pe ani și grupe de stu
dii; organizarea de întreceri în ca
drul asociațiilor sportive din între
prinderi, instituții și de la sate.

în privința calendarului sportiv 
intr-o unitate școlară, acesta va cu
prinde distinct : a) activitatea spor
tivă de masă (campionatul școlii, cro
suri, excursii, serbări sportive etc.) 
și b) activitatea echipelor reprezen
tative (întreceri intre scoli, diviziile 
de juniori și școlari, campionatele 
republicane școlare).

• Pentru formarea de Ia vîrsta 
fragedă a deprinderilor de practi
care a diferitelor sporturi este in
dicat să se organizeze pe scară lar
gă concursuri pentru copii la atle
tism. înot, schi, patinaj, fotbal, 
handbal, volei, baschet, tenis de

(mai ales cele 
sportive) să

dmp $i de masă, gimnastică etc.
• Federațiile de specialitate gi co

misiile pe ramuri de sport ale 
C.J.E.F.S. vor sprijini organele cen
trale si locale cu atribuții tn dome
niul sportului în vederea măririi 
puterii de atracție ți cuprindere a 
competițiilor de masă prevăzute în 
calendarul central : Cupele U.G.S.R., 
„Cupa Roza Vînturilor" la orienta
re turistică. „Floarea prieteniei" — 
cicloturism. „Cupa Cutezătorii” — 
patinaj, Cupele U.A.S.R., Pentatlo
nul atletic școlar, Crosul tineretului, 
„Cupa tineretului de la sate", Voin- 
țiadele etc.

• C.J.E.F.S., 
le județene ale U.T.C., vor 
modul de desfășurare a unei compe
tiții stabile pentru asociațiile spor
tive sătești — „Campionatul jude
țean sătesc” pe centre de comune 
la 3—5 ramuri de sport.

• C.J.E.F.S. vor iniția acțiuni, vor 
acorda un sprijin organizatoric și 
de specialitate mai susținut organe
lor sindicale, ale U.T.C. si U.A.S.R., 
de învățămînt și pionieri în lărgirea 
posibilităților de cuprindere a fete
lor în cadrul unor întreceri_de gim
nastică modernă 
armonie”), volei, 
tinaj. tenis etc.

• C.J.E.F.S. se 
calendarele locale 
și întreceri pentru vîrstnici la fot
bal, tenis, schi. înot, popice, volei 
și alte ramuri.
CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA 
COMPETITIONALA DE PERFOR

MANȚĂ
In scopul creșterii posibilități- 
de cultivare a tinerelor talente 
toate județele, C.J.E.F.S., prin

împreună cu organe- 
stabili

(„Cupa Gratie și 
handbal. înot, pa-
vor îngriji ca în 
să fie prevăzute

lor 
din

EMIL GHIBU
Vicepreședinte al C.N.E.F.S.
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MECIUL DINAMO-U.T.A.
domină etapa a IX-a a diviziei A de fotbal
O Partida dintre actuala și fosta campioana va avea loc azi

Dinamo, la ora 15 O Tot astăzi: Rapid —Politehnica lași (stadion

ora 13) și S.C. Bacău —Steaua (ora 13,30)

pe stadionul

„23 August",

Astăzi și mîine se 
diviziei A. Iată cîteva

vor disputa 
considerații

partidele etapei a IX-a a campionatului 
asupra meciurilor :

0 0 10—1 8 puncte),

Unul din
— veritabil

DINAMO — U.T.A. 
așa-zisele meciuri cheie 
derby de etapă — care poate pri
lejui relansarea campioanei en titre 
(Dinamo) sau — de ce nu ? — des
prinderea si mai netă a actualului 
lider de un adversar incomod in 
dificila întrecere pentru suprema
ție.

în aceste condiții, un pronostic, 
se înțelege, nu-i simplu de dat. Pi- 
nă __ . 1 . " ’. 1
în balanța aprecierilor importantul 
atu al valorilor individuale;
însă, sub acest aspect, textiliștii ară
deni au restabilit echilibrul, pose- 
dînd și ei cîțiva jucători de certă 
clasă internațională : Pe Domide, 
Broșovschi, Kun și Both, verificați 
recent pe stadioanele din țară și 
de peste hotare. Și-apoi, ținînd cont 
de faptul că vedetele U.T.A.-ei se 
exprimă în momentul de față mai 
coerent, acționind într-un ansamblu 
închegat. îi va rămîne formației gaz-

mai ieri, dinamoviștii aruncau
acum,

dă să mizeze aproape totul pe avan
tajul terenului propriu...

RAPID — POLITEHNICA IAȘI. 
Două echipe apropiate, la ora ac
tuală, ca locuri în 
încă diferențiate 
pe planul valorilor 
autentice. Așa in
cit, prima șansă 
este de partea for
mației lui Rădu- 
canu. Boc, Lupes-

Dumitru, Ene 
Neagu, ju- 
care, îm- 
cu ceilalți

. au 
datori su- 

pr oprii, 
de

clasament, dar

iertat nimic (4 4
în deplasare piteștenil (4 0 0 4 3—12 
0 puncte) au fost tratati fără milă.

Așa incit...
UNIVERSITATEA CRAIOVA — 

STEAGUL ROȘU. Duminica trecută, 
băieții lui Cernăianu au plecat • cu

CLASAMENTUL ÎNAINTEA ETAPEI A 9-A

„Trofeul Car paji" la handbal feminin

cu. 
Daniel, 
căitori 
preună 
colegi ai lor. 
rămas dr*—: 
porterilor 
în meciurile 
campionat.

Dar cine poate 
ști ce pregătește 
pentru astăzi „don 
Gill”, ai cărui bă
ieți s-au simțit, de 
regulă. în largul 
lor pe terenurile 
Capitalei ?

1. U.T.A.
2. Steaua
3. ..
4. Sport Club Bacău
5. "

„U" Cluj

Sîmbătâ 30 octombrie 1971

Ieri, in cadrul

Ieri după-amiază, puțin înainte de 
ora 16, stadionul Tineretului din Ca
pitală — gazdă primitoare oa întot
deauna — a avut din nou oaspeți. 
Erau participantele la proba de cros 
din finala pe municipiu a „Cupei 
Diana".

Cu aceasta, ieri s-a consumat ul-

ECHIPA ROMÂNIEI IN FATA CELOR MAI GRELE JOCURI
Handbalistele iugoslave, un adversar redutabil

i

Tomașek și Knezevici (ambele Iugoslavia) au intervenit tirziu și Schramko (România) nu a mai putut fi oprită 
decît prin fault In meciul cu reprezentativa Iugoslaviei formația României 
7 m, transformată de Sos.

a beneficiat deci, de o aruncare de la 
Foto : N. DRAGOȘ

Azi și mîine,

în sala Floreasca II

CLUJ, 29 (prin telex, de la tri
misul nostru).

Primele trei runde ale celei de 
a Xll-a ediții a „Trofeului Car- 
pați“ s-au încheiat. Echipele bene
ficiază de o binemeritată zi de o- 
dihnă. Ajoi, de mîine (n.r. astăzi), 
acerba dispută va fi reluată.

Reprezentativa României — afla
tă, la capătul celor trei etape pe 
locul întîi, la egalitate de puncte 
cu formația R.D. Germane, dar cu 
un golaveraj mai bun — 
o comportare, în general

a avut 
satis-

Floreasca II se va transfor- 
și mîine într-un mini poli-

Sala 
ma azi . . .
gon, unde cei mai buni țintași ai 
tării își vor disputa întîietatea pen
tru titlurile de campioni naționali 
la arme cu aer comprimat. La pro
bele de pușcă și pistol — seniori, 
senioare, juniori șl junioare — se 
vor întrece peste 150 de concureflți 
din București si diferite orașe ale 
tării.

Iată programul întrecerilor : sîm- 
bătă, de la ora 8,30 — pușcă 40 f. 
poz. in picioare, seniori și juniori ; 
de la ora 15, pușcă senioare și ju
nioare; de la ora 18,30 — pistol 40 f. 
fete. Duminică, de la ora 8,30: pis
tol 40 f. seniori și juniori.

Pe tabelul cu cele mai bune 
zultate ale anului, la probele de ar
mă cu aer comprimat, figurează 
mătorii țintași (prezenți, firește, la 
competiția de la Floreasca): PUȘCA 
— seniori: P. Sandor (384 p), M. Fe- 
recatu (373 P);
(381 p) 
re : Edda Baia (379 p), Veronica St roe 
(379 p); ........................*
(37S p),
PISTOL

Programul de azi: ora 16,15: 
iugoslavia — Olanda ; ora 
17,20; R. D. Germană — 
U.R.S.S. ; ora 18,30: Româ
nia — Ungaria

Clasament

babil, nu-1 va abandona în cele
lalte partide ale actualului turneu 
și in intilnirile de la campionatul 
mondial Astfel stînd lucrurile și 
ținînd seama de faptul că Româ
nia a învins, la capătul unui meci 
echilibrat, la numai două puncte 
diferență, o formație care n-a fă
cut decît trei zile de antrenament 
comun, se poate afirma că Iugo
slavia este în continuare un team 
redutabil, care punîndu-și la 
punct pregătirea și beneficiind de 
întregul lot își păstrează șansele 
de apărare a titlului ,de vicecam- 
pioană a lumii în apropiata con
fruntare din Olanda. Așadar, a- 
tenție sporită, permanentă pentru

Hrislache NAUM

(Gontinuare tn pag. a 4-a)

re-
ur-

juniori: D. Barbu
L. Stoian (372 p); senioa-

junioare: Marina Vasiliu 
Angela Tudorică (370 p).

______ - seniori: D. Iuga (386 p), 
I. Pieptea (385 p); juniori: A. Cristea 
(369 p), I. Corneiiu (368 p) ; fete : A- 
nișoara Matei (377 p). Ana Buțu
(372 p).

PENTRU PARTIDELE
a stabilit echi- 
de box ale țării 

noastre care vor întîlni la 12 și 14 
noiembrie formațiile similare ale 
R.D. Germane. Pentru partida de 
la 12 noiembrie, dintre primele 
reprezentative, care va avea loc 
în sala Floreasca din Capitală, a 
fost desemnată următoarea echipă 
(în ordinea celor 11 categorii): Au
rel Mihai, Constantin Gruiescu, 
Vasile Ivan, Gabriel Pometcu, An- 
toniu Vasile, Paul Dobrescu. Victor 
Zilberman, Tudor Nicolae, Alee 
Năsțac, Horst Ștump și Ion Alexe.

Biroul F.R. Box 
j>ele reprezentative

CLUB 
STEA- 
partidă

Dinamo
6. Steagul roșu
7. A.S. Armata
8. Farul
9. F. C. Argeș

10. Petrolul
11. Univ. Craiova
12. Rapid
13. Jiul
14. Politehnica
15. Crișul
16. C.F.R.

SPORT 
BACĂU ■ 
UA. O 
mult așteptată de 
iubitorii fotbalului 
din orașul lui 
Bacovia și care opune o echipă 
(S.C. Bacău) într-o ușoară scădere 
de formă (cel puțin așa ne lasă să 
întrevedem acel 0—0 realizat 
etapa trecută, acasă, cu Crișul) 
teia (Steaua) aflată in continuă 
censiune.

Va rămîne neînvinsă formația 
litară și după consumarea celei de 
a IX-a etape ? Vom ști, desigur, 
astă-seară.

un punct 
timp ce.

in 
al
as-

mi-

CRIȘUL — C.F.R. CLUJ sau der
byul lanternei, mutat la Cărei din 
rațiuni 
nu va 
închiși, 
acorda 
șanse la o

„U“ CLUJ — F.C. ARGEȘ. La 
domiciliu, studenții clujeni n-au

disciplinare, 
mai 
ci, 
Și

Pronosportistul 
scrie, deci. 1 cu ochii 

calculat, circumspect, va 
formației ceferiste ceva 
remiză.

VIRGINIA RUZICI
CÎȘTIGĂTOARE

A „CUPEI DINAMO
LA TENIS

și-a desemnat

competiției s-a 
colege de club 
Ruzici — Fio

„Cupa Dinamo" 
primii cîștigători

Finala feminină a 
disputat între două 
(Dinamo) : Virginia
rența Mihai. După jocul frumos și 
superioritatea demonstrate în întîl
nirea din semifinală unde a în
vins-o pe Elena Takacs, ne-am fi 
așteptat ca Florența Mihai să opu
nă o mai serioasă rezistență Vir- 
giniei Ruzici. Deși am asistat 
un meci plăcut, a fost 
după primele schimburi 
că Ruzici este hotărîtă 
sezonul în aer liber cu 
Aceasta i-a reușit, 
două seturi (6—4, 6—3) de Florența 
Mihai. Ruzici continuă să rămînă 
aceeași jucătoare talentată și mun
citoare, neîndoielnic una dintre 
cele mai valoroase (împreună cu 
Mariana Simioneseu) din generația 
tînără.

la 
clar chiar 
de mingi 

să încheie 
o victorie, 

dispunînd în

1.
2.
3.
4.
5.

6.

România
R.D. Germană 
Ungaria 
Iugoslavia 
Uniunea ~

Olanda

3
3

Sovietică
3
3

0 1 
0 2

0 
o

3
3

36—2»
30—41

27—39
23—52

6
6
4
2

0
0

manifestat
o creștere a potenția-

de la unfăcătoare, a 
joc Ia altul
Jului, a formei sportive. Toată lu
mea a urmărit — și a comentat 
din unghiuri diferite — evoluția sa 
In partida cu Iugoslavia, princi
pal partener în grupa preliminară 
a campionatului mondial din Olan
da. De la început se impun două 
precizări: a) Iugoslavia a jucat 
fără una dintre cele mai bune e- 
chipiere ale sale — 
viei (care va sosi 
Cluj), b) partenerea 
practicat în apărare 
care ne obișnuise și

Mira Radako- 
abia azi la 
noastră n-a 
jocul dur cu 
pe care, pro-

CU R.D. GERMANA
Antrenorii formației: Ion Popa, 
Constantin Nour și Ion Chiriac.

Pentru întîlnirea din 14 noiem
brie, care se va disputa la Brăila, 
reprezentativa B a României se va 
prezenta astfel : Ștefan Boboc, Ion 
Nicolau, Ionel Ciocoi, Pavel Ne- 
delcea, Gheorghe Ciochină, Calis- 
trat Cuțov, Ion Hodoșan, Ion 
Gyorffi (Teodor Mocanu), Ion Pe- 
trea, Marin Constantinescu (Mișu 
Banu), Ilie Dascălu. Antrenori : Ion 
Stoianovici, Șerbu Neacșu și Mihai 
Cerchez,

Aruncă la coș, ing. Vasile Predulea (Rapid), unul 
dintre „veteranii" diviziei A, exemplu de conștiin
ciozitate in pregătire și dăruire in timpul jocurilor.

Foto i Dragoș NEAGU

iNVINGINDUL 
Șl PE CORMAN 

ILIE NĂSTASE 
s-a calificat in finala 
turneului de tenis 

de la Londra 
(Amănunte în pag. a IV-a)

f,Cupei Diana":

tmbucurător, fapt remarcat și de cel 
ou care am stat de vorbă înainte și 
după consumarea cursei.

„Proba de cros din cadrul „Cupe! 
Diana" a găsit un larg ecou printre 
salariatele întreprinderilor din sec
torul nostru — ne-a spus președin-

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

3
4
2
2
2
3
5
2
0
0
3
1
5
3
3
2

0
0
2
2
2
2
1
3
4
4
3
4
2
4
5
6

20—
13—
16—
14—
13—
9—
4—

10—

6
7
9
8
8
7
6
9

14—14 
5—13 

11—11 
9—11 
4— 7 

10—16
2—12
7—17

13
12
Î0
10
10

9
9
8
8
8
7
7
7
5
3
2

tele C.E.F.S. al sectorului VI. tova
rășul Maiin Caramurliu. Fruntașe se 
prezintă, în această direcție, între
prinderile „Tricotajul roșu" (preșe
dinte al asociației Gh. lancu, secre
tar Stan Giurea), „Tricodava" și 
„Stofe de mobilă". La faza pe sec-

Participantele la finală pleacă vertiginos în cursa care va desemna 
prima cîștigătoare a „Cupei Diana" la cros. Foto . \. BAGEAC

timul act al întrecerilor la alergare 
pe distanța de 600 m,^ întreceri care 
au început cu multe săptămîni în ur
mă. După etapele pe asociații sporti
ve și pe sectoare, cele mai bune 48 
de „semifondiste" din întreprinderile 
Capitalei s-au întîlnit pentru a de
semna pe prima cîștigătoare a „Cupei 
Diana" la cros. Voia bună eu care 
concurentele au participat la cursă_, 
organizarea atentă și prezența plină 
de interes a celor oare au răspuns 
de reușita acțiunii indică un succes

lamare de
în aceeași

G. NICOLAESCU

Tg. Mureș. în 
zi, elevii lui Radu TIMOFTE

(Continuare tn pag. a 4-a) (Continuare tn pag. a 4 a)

0 atractivă etapă in campionatul de rugby

LA BUCUREȘTI AU LOC DOUA DERBYUR1
de pe urma cărora poate profita... Grivița Roșie

Nici una dintre cele opt etape, 
desfășurate pînă acum în campio
natul diviziei A la rugby, nu ni 
s-a părut mai animată ca aceea 
de duminică. Motivele: 1) se în- 
tîlnesc, la București, campioana 
„en titre" STEAUA și UNIVERSI-

profita, în cazul unei victorii a 
gazdelor, un al. treilea XV: GRI
VIȚA ROȘIE, care va putea trece 
în frunte, avînd o misiune mai 
ușoară în meciul cu AGRONOMIA 
Cluj, deținătoarea lanternei; 4) 
vom asista la o interesantă con-

asiduitate. Antrenorul M. Anto
nescu (reținut în pronosticuri și 
comentarii) este preocupat, la rîn- 
dul său, de crearea unui XV omo
gen. Echipa va fi alcătuită 
letul de bază, din care nu

Rășcanu, M.

pe sche- 
vor lip- 
Arsenie,

■
Suciu,

Rugbyștii de la Universitatea Timișoara s-au făcut remarcați printr-un joc modern, deschis, la mină. Imagi
nea alăturată, din partida Universitatea — Farul, este elocventă.

Foto: Dan ȚARAN-Timișoara

I. G.

TATEA Timișoara — actuala li
deră; 2) tot la București, se vor 
înfrunta: DINAMO — neînvinsă 
de patru etape — și ȘTIINȚA Petro
șani, echipa care a făcut k.o. du
minica trecută pe Steaua; 3) din 
„duelul" primelor formații poate

Deviza noului campionat de baschet

DISCIPLINA
LA CEL MAI

Cele mai bune 12 echi
pe masculine de baschet 
ale țării încep, de astăzi, 
disputa pentru titlul de 
campioană a țării. între
cerea, așteptată cu justi
ficat interes de iubitorii 
acestui joc, prezintă un 
plus de atracție 
chilibrul 
formații, 
dent mai 
ultimele ediții 
ziei A. Sperăm, însă, că 
preocuparea antrenorilor 
și jucătorilor de a obține 
o poziție cît mai bună în 
ierarhia campionatului re
publican se va face sim
țită și pe plan discipli
nar. Este util să amintim 
principalilor „actori" că 
de respectarea adversari
lor, a deciziilor arbitrilor 
și chiar a propriilor par
teneri, de frecvența și 
participarea cu convinge
re la antrenamente, de
pinde calitatea întâlniri
lor și, deci, a competiției. 
In acest sens, birourile 
secțiilor, antrenorii șj ar-

prezintă 
prin e- 

valoric dintre 
echilibru evi- 
bun decît la 

ale divi-

ȘI CALITATE
ÎNALT NIVEL!

fruntare, în care sînt prezente e- 
chipe aflate pe primele cinci 
locuri în clasament și numeroși 
membri ai lotului național.

Dar, să revenim la partida zilei: 
STEAUA — UNIVERSITATEA. 
Bucureștenii acordă, ca de altfel și 
adversarii lor, o maximă 
acestui meci.
mănescu ne-a comunicat următoa
rea formație probabilă: 
Gh. Mircea, Bucur (Mihai) 
ban, Pintea, Achim, Băitărețu, Pos- 
tolache (Giba) — Mateescu, Giu- 
giuc — R. Ionescu, Teleașă (Braga), 
E. Suciu, Enache 
Durbac.

De la Timișoara, 
nostru P. Arcan ne 
universitarii s-au pregătit și ei cu'

atenție
Antrenorul P. Cos-

Ciornei, 
— Șer-

(Dumitru)

corespondentul 
informează că

Priess, Vlad, Ceaușu, Ene, Cîndea 
și Duță. Partida va avea loc pe 
terenul din Parcul Copilului de la 
ora 9 Și va fi arbitrată de D. Gri- 
gorescu, după care se vOr întîlni 
Grivița Roșie și Agronomia (arbi
tru R. Chiriac).

Cel de al doilea derby, DINA
MO — ȘTIINȚA, care opune două 
furnizoare de jucători pentru na
țională se va disputa pe terenul 
Dinamo (ora 11; arbitru P. d’Ecle- 
siss).

In rest, amatorii de rugby vor 
ț'utea urmări, la Constanța, parti
da FARUL — RULMENTUL BÎR- 
LAD (încărcată de ambiții de am
bele părți), la Sibiu, C.S.M. — 
SPORTUL STUDENȚESC, iar la 
Iași, POLITEHNICA — GLORIA

bitrii au cuvîntul decisiv, 
de intransigența lor de- 
pinzînd comportarea celor 
mai buni baschetbaliști 
ai țării în aceasță . a 
XXIII-a ediție a cam
pionatului național. Un 
sprijin puternic îl pot da 
și căpitanii . team-urilor, 
ca și jucătorii mai vîrst
nici, cărora le revine da
toria să fie pentru mai 
tinerii lor parteneri e- 
xemple de disciplină, se
riozitate, putere de 
și combativitate.

Sorții au decis 
etapa inaugurală 
desfășoare două derby-uri 
tradiționale, în care se 
întîlnesc mulți compo- 
nenți ai reprezentativei 
țării : Steaua — Politeh
nica București și Univer
sitatea Cluj — Dinamo. 
Celelalte meciuri sînt i 
I.C.H.F. — Mureșul Tg. 
Mureș, I.E.F.S. — Politeh
nica Galați, Rapid — 
Universitatea Timișoara, 
Politehnica Cluj — Voința 
București,

Prima divizie de volei

Mare interes în jurul etapei feminine

muncă

ca în 
să se

Duminică, divizionarele A de 
volei își dispută întîlnirile din ca
drul etapei a patra' (masculin) și 
a treia (feminin). De data aceasta, 
confruntările fetelor se anunță mai 
interesante, cele 5 echipe neînvin
se pînă acum, Penicilina, Dinamo, 
Rapid, Medicina și I.E.F.S. tre
buind să întîlnească în deplasare 
formații care, pe teren propriu, 
sînt capabile să ofere replici pu
ternice și chiar să cîștige. Dintre 
fruntașe, doar Penicilina are, după 
părerea noastră, o misiune mai 
ușoară, tinerele jucătoare de la 
Constructorul neputînd pretinde în 
fața campioanei un rezultat favo
rabil. Capul de afiș al etapei poa
te fi considerat meciul dintre stu
dentele Universității Timișoara și 
dinamovistele bucureștene. Avan
taj valoric au și celelalte trei e- 
chipe bucureștene ce vor evolua în 
deplasare (Ceahlăul — I.E.F.S.,
C.S.M. Sibiu — Rapid și Farul 
— Medicina), dar el poate fi anulat

în bună măsură' de gazde. Cel de al 
șaselea meci opune formațiile co
dașe, C.P.B. și Sănătatea Arad, îri 
care gazdele sînt favorite.

La băieți, cele patru bucurește
ne, neînvinse și după etapa de 
miercuri, cînd au evoluat în de
plasare, susțin meciuri mai ușoare 
pe teren propriu. Dacă Steaua, Di
namo și Rapid nu-și văd periclita
tă situația, de către Viitorul, Uni
versitatea Craiova și Universitatea 
Cluj, în schimb I.E.F.S. va trebui 
să facă față unui adversar pus pe 
surprize în acest campionat i Pro
gresul.

In provincie 
două partide s derbyul 
Unirea Tricolor Brăila — Politeh
nica Galați și Tractorul Brașov — 
Politehnica Timișoara. La poalele 
Tîmpei, Politehnica vine cu spe
ranța primei victorii, dar brașove
nii știu că orice eșec pe teren pro
priu, pune sub semnul întrebării 
răiaîaerea lor în prima divizie.

sînt programate
dunărean



ATLETISM
Campionatul republican individual 

al seniorilor
— etapa Pe județ
— etapa finală

pînă la 30.VI

București 8—9. VII

Campionatul republican pe echipe 
divizia „A"

— etapa I 24—25.IV
— etapa a II-a 6—7.V
— etapa a III-a 7—8.X
— etapa a IV-a 14—15.X
— Baraj

Tg. Mureș 21—22.X

— etapa a HI-a, pe județ
23—24. VIII

Crosul tineretului (pentru toate ca
tegoriile de tineri)
— etapa I, pe sat, C.A.P., 

I.A.S., comună, școală, fa
cultate, întreprindere l.III—8.IV

— etapa a II-a pe centre
de comune 9—23.IV

— etapa a III-a, pe județ
30.1V—1 și 2.V

— etapa a IV-a, finala pe țară
Brăila 7.V

AERONAUTICĂ

Cupa F. R. Baschet (minibaschet) 
masculin și feminin
finale pe zone 26—29.XII

Cupa Voința (f)
Oradea 13—20.VIII

Campionatul universitar
— etapa de zonă

Craiova, Brașov, Constanța (m)
21—23.IV

Craiova, Brașov, Constanța (f)
28—30.IV

— etapa finală
Galați (f) 9—14.V
Galați (m) 3—7.V

Cupa României
— finala

Iași 17—20.VIII

ZBOR FĂRĂ MOTOR

CICLISM
ȘGSEA

Campionatul republican individual 
de contratimp și fond al seniorilor 
și juniorilor

— etapa pe județ
— Fond ll.VI
— C.T.I. 18.VII

— etapa finală
— C.T.I. 28. VII —Cluj
— Fond 30.VII — Cluj

Campionatul republican al copii- 
lor, gimnastică sportivă și modernă 
cat. a IV-a și a lll-a individual și 
pe echipe
— etapa pe județe 8—9.IV
— etapa zone (zonele : Timiș, Ar

geș, Buzău, Brașov, Galați, Ba
cău, Cluj, Maramureș și muni
cipiul București) 20—21.IV

Campionatul republican al țcola* 
rilor și juniorilor (masculin și fe
minin)

Ediția 1971—1972

— etapa finală 24—25.III
Brașov

Campionatul republican pe echipe 
al seniorilor

DIVIZIA

Campionatul republican individual 
al juniorilor de categoria I
— etapa pe județ pină la 30.VI
— Etapa finală

Pitești 1—2.VII

Campionatul republican individual 
al juniorilor de categoria a ll-a
i— etapa pe județ pină la 30.VI 
f— Etapa finală

Cluj 15—16.VII

Campionatul republican de zbor 
fără motor

l
Campionatul republican individual 

Ol juniorilor de categoria a lll-a
— etapa pe județ pînă la 2.VII
— Etapa finală

Brăila 111—12.VII

Campionatul republican 
al seniorilor

de sală

București 12—13.11

Campionatul republican de sală
al juniorilor de categoria 1

București 19—20.11

Campionatul republican de sală
al juniorilor de categoria a ll-a

Botoșani 5—6.II

Campionatul republican de cros
al seniorilor și juniorilor
— etapa pe județ pînă la 24.IX
— etapa pe zone l.X
— Etapa finală

Oradea 29.X

Concursul republican interjudețean
zona 1 și a ll-a
— etapa I 24—25.IV
— etapa a II-a 6—7.V
— etapa a III-a 7—8.X
— etapa a IV-a 14—15.X
— Baraj

Tg. Mureș 21—22.X

Concursul republican interjudețean,

— etapa I pe aerocluburi
l.IV—10.VI

— etapa II interaerocluburi
Iași 9.VI 1—23. VII

— etapa finală
Iași 30.VII—13.VIII

Concurs de zbor la înălțime
Brașov l.XI—30.XI

PARAȘUTISM

Campionatul republican de para
șutism
— etapa I județeană

Iași, Galați, Buzău 12.VII—31.VII
București, Ploiești, Cluj

1.VI1I—20.VIII
Brașov 14.VI1I—30.VIII

— etapa II concurs inlerjudețean
— Buzău — Galați — București —

Iași 25.VIII—29.VIII
— Brașov — Cluj — Ploiești

Brașov l.IX—5.IX
— Etapa finală

București 20 IX—26.IX
Concurs salt pe apă
Buzău 2.VIII— 16.VIII

Concurs salt de noapte
București 27.IX—2.X

BOX
Campionatul republican individual 

al seniorilor
— etapa pe oraș

(municipiu) pînă la 8.IV
— etapa pe județ 16—22.IV
— etapa de zonă

P. Neamț, Pitești,
Cluj, Timișoara,

Campionatul republican 
al juniorilor

Ploiești, Brăila
— etapa finală

21—27.V

București 17—23.VI

Campionatul republican pe echipe 
(seniori)
— tur 8.IX,22.IX,6.X
— retur 20.X,3X1,17.XI
— turneul final

Constanța 3—9.XI1

individual

— etapa pe oraș
— etapa pe județ
— etapa de zonă 

Craiova, Botoșani, 
Baia Mare, Brașov

— etapa finală
Sibiu

Criteriul tineretului
Galați 26—31.III

6—19.11
5— 1 l.III

9—15.1 V

8—14.V

Campionatul republican de contra
timp echipe și semifond individual 
al seniorilor și juniorilor
— etapa Pe județ
— C.T.E. 28.V

— Semifond
— etapa finală

9.VII

— C.T.E.
Cluj

— Semifond
4. VIII

Cluj 6.VIII

Campionatul republican de ciclo-
cros al seniorilor și juniorilor
— etapa pe județ 12.XI
— etapa finală 26.XI — Brașov

Cupa orașelor pentru 
juniori

tineret și

— etapa I 8—9. IV
Timișoara

— etapa a II-a 13—14.V
Tg. Mureș

— etapa a III-a 23—24.V
Constanța

— etapa a IV-a 4—5.VII
Brașov

— etapa a V-a 29—30.VIII
Ploiești

— etapa a VI-a 12—13.IX
Cluj

— etapa a VII-a 23—24 IX 
București

— etapa a VlII-a 11—12.X
Brăila

Cupa Federației Române de Ci
clism pentru seniori și juniori
București 22—23. FV

CAMPIONATUL ȘCOLAR:

— etapa finală 20—25.VI 
Baia Mare

Campionatul republican de gim
nastică modernă
— etapa pe județ
— etapa finală

pînă la 10.XI
15—16.XII 

Brăila

Cupa Federației 
nastică

Române de Gim-

— etapa finală 21—23.XII
Pitești

Campionatul școlilor generale, in
dividual și pe echipe

Returul (în aer liber) 2.IV—14.V
Turneul final 10—15.VI

— Calificare
Etapa pe județe pînă la l.V
Etapa finală

Galați, Focșani, Calafat, Sf. Gheor- 
ghe, Hațeg, Dej 2—6.VII

Ediția 1972—1973

DIVIZIA

Turul (în aer liber)
— Calificare

10.IX—22.X

Etapa pe județe pînă la
1.V.1973

BASCHET Campionatul școlilor profesionale
— etapa Pe localitate

pînă la 26.X1I.1971
— etapa zonă-ministere 16.IV

— etapa pe județ
— etapa pe zone
— etapa finală

30.1
19—20.11 

18—19.IV 
București

Concursul liceelor cu program de 
educație fizică și al școlilor sportive

— Categoriile a IV-a și a III-a
Baia Mare 20—25 VI

— Categoria a II-a, I și maeștri
Pitești 30.VI—2.VII

Campionatul de gimnastică mo
dernă, pentru școli sportive și li
cee cu program de educație fizică
— etapa finală 22—23.VII

București

Campionatul universitar de gim
nastică modernă

— etapa finală 15—16.IV
• Iași

Concursul republican școlari și 
juniori II (masculin și feminin)

Ediția 1971-1972

Etapa pe localități pînă la l.VI
Etapa pe județe 1—30.VI

Ediția 1972—1973

Etapa pe localități pînă la
l.VI. 1973

Cupa orașelor, juniori II (masculin 
și feminin)

masculin 7-8-9.IV Timișoara 
feminin 14-15-16.IV Constanța

Voințiada (masculin-feminin)

HALTERE

— etapa I
— etapa a II-a
— etapa a III-a
— etapa * IV-a

23—24.1 X
7—8.X

21—22.X
11—12.X1

Campionatul de calificare

— etapa pe județ 11—12.XI
— etapa de zonă 25—26.XI

Tr. Măgurele, Reșița, Buzău
— etapa finală 12—13.XII

Bacău

Campionatul republican individual 
al juniorilor

— etapa pe județ 22—23.1
— etapa de zonă 3—4.II

Deva, Pitești, Iași
— etapa finală 18—19.11

Miercurea Ciuc

Campionatul pe echipe al junio
rilor

— etapa pe județ 14—15.X
— etapa de zonă 28—29.X

Arad, Focșani, M. Ciuc
— etapa finală 4—5 XI

Satu Mare

zonele a lll-a, a IV-a ți a V-a
— etapa I 21.V
— etapa a II-a 3.IX
— etapa a HI-a 24.IX
— Baraj

Tg. Mureș 21—22.X

Concursurile republicane de cros 
ale seniorilor și |uniorilor

București 27.11

Concursul republican de primăvară 
al seniorilor

București 13—14.V

Concursul republican de primăvară 
juniori categoria I

Constanța 27—28.V

DIVIZIA A

Campionatul republican masculin 
ediția 1971'1972

retur 13.11—23.IV
turul III
turneul 1 Galați 27.IV—30.IV
turneul 2 Timișoara 12. V—14.V
turneul 3 București 18.V—21.V
turneul final (4 ecbipe) 26.V—28.V

DIVIZIA B
seriile I, II, III, IV

turul 3 (sală) 27.11—26.III
turul 4 (aer liber) 23.IV—21.V
turneul final (4 echipe) 26.V—28.V

Calificare (masculin și feminin)
etapa oraș (municipiu)

pină la ■a • » 25.IV
etapa pe județ 12—14.V
etapa inter-județe 26—28.V
etapa pe zone 23—25.VI

Concursul republican de primăvară 
al juniorilor de categoria a ll-a

Pitești 29-30.IV

Concursul republican individual 
al copiilor de categoria I
— etapa pe județ pină la 26.V
— Etapa finală

Ploiești 17—18. VI

Concursul republican individual 
al copiilor de categoria a ll-a
— etapa pe județ pină la l.VI
— Etapa finală

Ploiești 20—21.VI

Campionatul republican al școli
lor generale (tetratlon)
— etapa pe județ 
•— etapă de zonă
— ttapă finală
i Brașov

pină la ll.VI 
17—18.VI

1—2. VII
4

Campionatul republican al li
ceelor
ț— etapa pe județ pină la 14.V 
— Etapa finală

București 10—ll.VI

Concursul republican al școlilor 
sportive

Sibiu 27—28.VII
Concursul republican al . liceelor 

cu program de educație fizică
Cîmpulung Muscel 30—31.VII

DIVIZIA A

EDIȚIA 1972/1973

turul 22 X—24.XII

DIVIZIA B
seriile I, II, 111, IV

turul I (aer liber) 10.IX—8.X
turul 11 (sală) 5.X 1—3.X II

Campionatul republican feminin
ediția 1971'1972

DIVIZIA A
retur 20.11—16.IV
turul III
turneul 1 București 21.IV—23.IV
turneul 2 Oradea 5.V—7.V
turneul 3 Iași 19.V—21.V
turneul final

(4 echipe) 26.V—28.V

DIVIZIA B
seriile I, II, III, IV

turul III (sală) 27.11—26.III
turul IV (aer liber) 23.IV—21.V
turneul final

(4 echipe) 26.V—28.V

EDIȚIA 1972 1973

DIVIZIA A
turul 5.XI—24.XII

DIVIZIA B 
seriile I, II, III, IV

turul 1 (aer liber) 10.IX—8.X
turul II (sală) 5.XIr-3.XIIConcursul republican universitar 

de sală
București 15—16.1 Campionatul republican al școlari

lor și juniorilor (m d? f) ed. 19/1'1972

Voințiada
— etapa pe județ
— zona I Lugoj
— zona II Brăila
— finala

Sibiu

pînă la l.VI
5—9.VII

12—16.VII

26—30.VII

CAIAC-CANOE
Campionatul republican de seniori

— etapa pe oraș pînă la 28.V
— etapa finală

Snagcv 8—ll.VI

Campionatul republican pe echipe 
probe olimpice

Snagov 5—6. VIII

Campionatul republican de juniori
— etapa pe oraș
— etapa finală

Snagov

pină la 15.VII

12—14.VIII

Criteriul olimpic
Snagov 29—30.VII

Criteriul speranțelor
— etapa pe oraș pină la 23.VII
— etapa finală

Tulcea 25—27.VIII

„Criteriul juniorilor"
Brașov 11—13.VIII

Concursul republican cu bicicle
te de turism

— etapa pe județ pînă la 15.VII
— etapa fînală 6.VIII — Cluj

Competiții cu caracter republican 
organizate de organele județene și 
cluburi sportive

— Turul jud. Brașov

— Cupa Petrolul

— Turul jud. Cluj

— Cupa Steaua

— Cupa tineretului de 
ția de vară) :

16—19.VIII
Brașov

26—27.VIII 
Ploiești 

15—18.IX
Cluj

14—16.IV 
București 

la sate (edi-

— etapa I pe cercuri și asociații
sportive l.IV—15.VI

— etapa a II-a, pe centre de
comune 16.VI—15.VIII

— etapa a III-a, pe județ
23—24.VIII

Campionatul republican 
al seniorilor
— etapa oraș
— etapa județ
— etapa finală

Campionatul republican 
al juniorilor
— etapa oraș
— etapa județ
— etapa finală

individual

6.II
5.III

7—9.IV
Constanța

individual

30.1
27.11

24—26.III
Cluj

Campionatul republican pe echipe 
al juniorilor

— finala 6—8.X
Ploiești

Cupa Federației Române de Hal
tere și Culturism
— finala 10—12.XI

Oradea

Campionatul republican al școli
lor profesionale
— etapa oraș pînă la 26.XI 1.1971
— etapa pe zone pină la 16.IV

HANDBAL
Campionatul republican masculin 

Ediția 1971-1972

— etapa I pe asociații pînă Ia
28.V

— etapa a II-a județ 4—25.VI
— etapa a III-a interjudețe

1—30.VII
— finala pe bază de Invitație

25—27.VIII

Cupa „Voința" feminin

24—26.III București

Campionatul școlilor profesionale

— etapa pe județ pînă la
16.V.1972

— etapa pe zonă (minister) pînă la
25.V.1972

— Etapa finală
11—14.VI.1972 Timișoara

Campionatul universitar

— etapa pe zonă
Craiova, Baia Mare, Suceava

5—7. V. 1972
— etapa finală

16—21.V.1972 Timișoara

Cupa tineretului de la sate 
(ediția de vară)
— etapa I pe cercuri și asociații

spoitive l.IV—15.Vl.1972
— etapa a II-a pe centre de comu

ne 16.VI—15.VIII.1972
— etapa a III-a pe județ

23—24.VIII.1972
— etapa a IV-a pe zonă

5—6.IX.1972
— etapa a V-a finala pe țară

18—20.IX.1972

Campionatul republican individual 
al copiilor

— etapa pe județ 8—9 IV
— etapa de zonă 22—23 IV

Timișoara, Galați, Tg. Mureș
— etapa finală 6—7.V

Sibiu

Campionatul republican univer- 
•itar

— etapa pe centru universitar —
pină la 30. IV

— etapa finală 13—14.V
Craiova

LUPTE
GRECO-ROMANE

Campionatul republican individual 
al seniorilor

— etapa pe județ
— etapa finală

pînă ia 13.11
10—12.110

Brașov

Campionatul republican pe echipe

a) divizia A
— tur 20.11 ; 26.III ; 9 IV ; 14.V
— retur l.X ; 22.X ; 5.XI ; 26.XI
— turneul final 16—17.XII

b) Calificare pentru divizia A (va
labil și pentru lupte libere)

— etapa intercluburi (asociații)
2.IV—7.V

— etapa de zonă 25.VI—15.X
— etapa finală 9—10.XII

Brașov 
f

Campionatul republican individuțt' 
de tineret

DIVIZIA A HOCHEI
— etapa pe județ
— etapa finală

pînă la 21.V
16—18.VI

Bacău

Campionatul republican universitar
— etapa pe institut pină la 15.IV
— etapa pe centre universitare

pină la 5.V
— Etapa finală

București 20—21.V.

Divizia
turul III (sală) 
turneul final (sală)

Timișoara (f)
Ploiești (m)

30.1—27.11

11—15.1 V
28.IV—2.V

CANOTAJ
Campionatele republicane de fond 

ale seniorilor și juniorilor (masculin 
și feminin)
— etapa finală

Timișoara 5—7.V

Campionatele republicane pe am
barcațiuni mici
— feminin Bacău 21—23.VII
— masculin Snagov 3—5, VIII

Campionatele republicane ale se
niorilor (masculin și feminin)
— feminini etapa pe oraș
~ pînă la 25.VIII
— etapa finală

Snagov 7—9.IX
— masculin: etapa pe oraș

pînă la 19.V1
— etapa finală

Snagov 30.VI-2.VII

Campionatul republican al junio
rilor

— etapa pe oraș pînă la 9.VII
— etapa finală

Bacău 10—13.VIII

YACHTING

Campionatele republicane ale se
niorilor și juniorilor
— etapa finală, juniori

Mamaia 1—5.IX
— etapa finală, seniori

Mamaia 6—13.IX

VELODROM

Campionatul republican de velo
drom al seniorilor și juniorilor
— etapa pe oraș (municipiu)

— seniori
— juniori

12—17.IX
31.VIII—4.IX

— demifond cu antrenament me-
canic l.X

etapa finală
— seniori 2—8.X
— juniori 6—I0.IX

— demifond cu antrenament me-
canic 15.X

Cupa F. R. Ciclism pentru se
niori și juniori

20—21.V

FOTBAL

Cupa României, ediția 1971—1972

Divizia A

— retur 1971—1972 12.III—25.VI
— tur 1972—1973 13.VIII—3.XII

Divizia B
— retur 1971—1972 26 III—2.VII
— tur 1972—1973 13.VIII—29.XI

Divizia c
— retur 1971—1972 26.111—18.VI
— tur 1972—1973 13 VIII—5.XI

Calificare (m + f) (aer liber)

Cupa tineretului de la sate — 
ediția de vară

Campionatul republican al școli-
lor profesionale
— etapa pe județ pînă la 23.IV
— etapa pe zonă pînă la 22.V
— Etapa finală

Galați 12—13.VI

Concursul republican de pentatlon
atletic școlar
— etapa I pînă la 4.V
— etapa pe județ pînă la 25.V
— Etapa finală

Oradea 3—4.VI

Concursul republican de probe
neclasice și ștafete

Bacău 16— 17.IX

Cupa ziarului Munca
București 27.VIII

Cursa munților
Predeal 23.VI1

etapa pe localitate 
etapa pe județ 
etapa pe zone

pină la 16.111
pină la 28.V

17—21.VI

EDIȚIA 1972/1973

Criteriul republican al juniorilor 
și junioarelor de cat. ll-a ediția 1972
(născuți 1955 și mai tineri)
faza pe oraș (municipiu)

pînă la 20.11
faza pe județ pînă la 26.III
faza inter-județe 14— 16.IV
faza Pe zone 19--21. V
finala

Arad (m), Salonta (f) 5—9.VII

Criteriul republican al copiilor e- 
diția 1972 (născuți 1957 și mai tineri)
faza pe oraș (municipiu)

pină la 5.III

CĂLĂRIE
Campionatul republican

Divizia
turul I (aer liber) 24.IX—22.X 
turul II (sală) 2—24.XII

— etapa I concurs complet
Ploiești 24—28.V

— etapa I — obstacole și dresaj
București 20—25. VI

— etapa a II-a — obstacole și
dresaj
Craiova 15—23.VII

— etapa a II-a — concurs complet
Craiova 26—30. VII

— etapa a III-a
finala obstacole și dresaj-

— etapa I, pe cercuri și 
asociații sportive l.IV—15.VI

— etapa a II-a, pe centre
de comune 16.VI—15.VIII

faza pe județ 
faza inter-județe 
faza pe zone

pină la 9.1 V
28—30.1 V

2—4. VI
finala

Tulcea (m), Rm. Vîlcea (f)
12—16. VII

juniori
București 6—10.IX

— etapa a HI-a
finală-obstacole și dresaj- 
seniori
București 22—30.IX

— etapa a HI-a
concurs complet
Sibiu 11—15.X

Cupa Federației Române de Călă
rie
— finala

Lugoj 8—ll.VI
Cupa litoralului

— finala
Mangalia 6—9.VII

5. II1—2. VII

Cupa României ediția 1972—1973

— faza județeană 5.III—16.VII
— faza interjudețeană 13.VIII—5.XI

Campionatul republican al junio
rilor
— retur 1971—1972 26.1 II—4.VI
— tur 1972—1973 10.IX—19.XI

Campionatele județene (seniori)

— retur 1971—1972 5 III—18.VI
— tur 1972—1973 13. VIII—19.XI
— Jocuri de baraj pentru promo

varea în divizia C 25.VI—2.VII

Campionatele județene (juniori)

— retur 1971—1972 5.III—21.V
— tur 1972—1973 10.IX—19.XI

GIMNASTICĂ
Campionatul republican pe echipe 

al maeștrilor
— etapa finală 1—2.IV

Galați

Campionatul republican individual 
al maeștrilor
— etapa finală 14—17.VII

Timișoara

Campionatul republican individual 
și pe echipe al țuniorilor
— etapa pe județ pînă la 15.X
— etapa finală 9—1 l.XI — Cluj

— Turul II 17—19.III Iași
26—28.III Ploiești

— Turul UI 7—9.IV Galați
20—22.IV Ploiești 

4—6.V Iași

DIVIZIA B

— Seria 1—II
— Returul (In aer liber) 2.IV—28.V
— Calificare
— etapa pe județe i pînă la l.III
— etapa Interjudețeană

8—9.IV 
23—23.IV

— Etapa finală
Tg. Jia, Curtea de Argeș, Timi
șoara. SI Gheorghe 12-13-14.V

EDIȚIA 19721973

DIVIZIA A

— Turul I (în aer liber) 1.X-5.XI
— Turul II (în sală) 8—10.XII

DIVIZIA B

Seria I—II
— Tur (în aer liber) 3.IX—29.X
— Calificare
— Etapa pe județe pînă la

l.III.1973

Campionatul republican feminin

EDIȚIA 1971/1972

DIVIZIA A

— Turul II (în sală)
17—191 Timișoara 

28—30.1 Cluj
— Turul III (în aer liber)

2.IV—4.VI

DIVIZIA B

Seria I—II

— Retuful (în aer liber) 2.IV—28.V
— Calificare
— Etapa pe județe pînă la l.III
— Etapa interjudețeană 8—9 IV

22—23. IV
Etapa finală

Alba lulia, Buzău, Piteși, Deva 
12—13—14.V

Ediția 1972-1973

DIVIZIA A

— T’irul I (în aer liber) 3.IX-29.X
DIVIZIA B

Seria I—II

— Turul (în aer liber) 3.IX—29.X
— Calificare
— Etapa pe județe pînă la

l.III.1973

Turul I

Campionatul republican

DIVIZIA A

Seria A 23—26.IX.1971
București

Seria B 23—26.IX.1971
M. Ciuc

Turul II
Seria A 7— 10.X.1971

M. Ciuc
Seria B 7— 10.X.1971

București
ETAPA FINALA
Grupa I (I-IV)
Turul III 8—11.XI.1971

București
Turul IV 6—9.1.1972

București
Turul V 13—16.1.1972

București
Turul VI 5—8.II.1972

M. Ciuc
Turul VII 23—26.11.1972

București
Grupa a II-a (V—VIII)
Turul III 5—7.XI.I971

Galați
Turul IV 9—12.XII.1971

București
Turul V 13—16.1.1972

M. Ciuc
Turul VI 5—8. II. 1972

M. Ciuc
Turul VII 23—26.11.1972

Galați

Campionatul republican

DIVIZIA B
Tur-retur 10-20.11

M. Ciuc, Poiana Brașov

Cupa României
12—22.1 V. 1972

4. Ciuc
Campionatul republican de juniori

— etapa județeană
l.XI.1971—15.III.1972

— etapa finală 4—19.IV.1972
București

Campionatul republican
de juniori II

Poiana Brașov 4—9.IV.1972

JUDO
Campionatul republican individual

al seniorilor
— etapa pe județ 26—27.11
— etapa de zonă 11—12.III

Brăila, Cluj, Ploiești

Campionatul republican individual 
al juniorilor mici și mari

— etapa pe județ pînă la 19.III
— etapa de zonă 8—9.IV

Botoșani, Constanța, Reșița, Tg. 
Mureș, București

— etapa finală 16—18. V
Cluj

Concursul republican de toamnă 
al juniorilor mici și mari

— etapa finală 17—19.XI
Craiova

LIBERE

Campionatul republican individual 
al seniorilor

— etapa pe județ pînă la 6. II
— etapa finală 3—5.III

Brașov

Campionatul republican pe echipe

a) Divizia A

— tur 27.11; 19.III; 16.IV; 28.V
— retur 8.X ; 29.X ; 12.XI ; 3.XII
— turneul final 14—15X11

b) Calificarea pentru divizia A

— etapa intercluburi (asociații)
2.IV—7.V

— etapa de zonă 25 VI—15.X
— etapa finală 9—10 XII

Brașov

Campionatul republican individual 
de tineret

— etapa pe județ pînă la 21.V
— etapa finală 19—21. VI

Bacău

Campionatul republican individual 
al juniorilor mici și mari

— etapa pe județ pînă la 19.111
— etapa de zonă 15—16.1 V

Or. Gh. Gheorghiu-Dej, Ploiești, 
Hunedoara, Tg. Mureș, București

— etapa finală 19—2I.V
Cluj

Concursul republican de toamnă 
ol juniorilor mici și mari

— etapa finală 14—16.XI
Craiova

Campionatul republican al școli
lor profesionale (greco-romane și 
libere)

■v etapa pe oraș (municipiu)
pină la 26.XII.1971

— etapa de zonă pe ministere
10—11.11 II972

— etapa finală 3—6.IV Sibiu



CALENDARUL COMPETIȚIILOR SPORTIVE REPUBLICANE PE ANUL 1972
_ Campionatul de lupte al asocia

țiilor sportive militare (greco-roma- 
ne ți libere)
*— etapa finală I—2.IV

Concursul pe categorii de greu
tate (greco-romane și libere)
— Cupa

Cupa

Cupa

Cupa

- Cupa

r- Cupa

— Cupa

— Cupa

— Cupa

16 Februarie 12—13.11
Poiana Brașov 

25—26.III
Poiana Brașov

10—ll.VI 
București 

9.IV 
Galați

5.III
Brașov

2.V
Constanța

3.XII 
Iași

10.IX 
Craiova
27.VIII 
Pitești 

24.IX 
Timișoara 

ll.VI
Sinaia

5.XI 
Baia Mare

primăverii

de vară

Dunării

Carpatilor

Mării Negre

Moldovei

Olteniei

Argeșului

Banatului

— Memorialul Staicu

Memorialul Abrudan

Campionatul republican 
frack

de dirt-

— etapa I 14.V
București

— etapa a II-a 28.V 
Sibiu

— etapa a III-a 4.VI 
Arad

— etapa a IV-a o 2. VII
București

— etapa a V-a 10.IX 
Arad

— etapa a VI-a 17.IX
Sibiu

Campionatul republican 
laritafe ți rezistență

de regu-

— etapa I 13—16. VII
Orașul Qh. Gheorghiu-Dej

— etapa a II-a 14—17.IX
Baia Mare

Cupa speranțelor
— etapa pe județ
— etapa finală

pînă la l.VII
11—13. VIII
Slatina Olt

Campionatul școlilor profesionale
*— etapa

— etapa 
etapa

pe școli

pe zonă 
finală

Și județ
pînă la 24.IV 

28—30.IV
12—14.V

Tulcea

Cupa tineretului de la sate — 
ediția vară
— etapa I pe cercuri șî asociații

sportive l.IV—15.VI
— etapa a H-a pe centre de co

mune 16.VI—15.VII
— etapa a III-a pe județ 23—24.VII

NATAȚIE
POLO

Campionatul republican al junio
rilor mari
— tur — zonă
— retur — zonă
— turneu final

Cupa U.T.C.
— etapele I, II și III se desfășoară 

în cadrul „Cupei tineretului de 
la sate“ ed. vară

— etapa a IV-a de zonă 12—13.VIII
— etapa a V-a finală 25—27.VIII

s— etapâ pe oraș-municipiu
15. VIII—10.IX

— etapa pe județ 14—17.IX
— etapa pe zone

Satu Mare — Mediaș — Roman 
— Craiova — Timișoara — Tg. 
Mureș — Buzău — Slănic Mol
dova 20—22.X

— etapa finală
Brașov 17—19.XI

Campionatul republican pe echipe 
(masculin-feminin) ediția 1972/73

DIVIZIA A
— tur 23.IX.—17.XII

CALIFICARE
— etapa pe oraș (municipiu) 

și direct județeană tur 
2.1X—17.XII

Cupa UGSR

— etapa finală:
— alpine

Sibiu
— fond

M. Ciuc

6.II

5—6.II

— grupa B 
Oradea 6—15.IV

Campionatul universitar
București 12—14. V

NOTĂ: Primele 3 concursuri 
(cupe) sînt organizate de F. R. 
Lupte. Următoarele 9 concursuri 
(cupe) sînt organizate de C.J.E.F.S.

TRÎNTĂ

Cupa tineretului de la sate
— etapa pe cercuri și asociații

sportive IdV—15.VI
— etapa pe centre de comună

16. VI—15.VIII
— etapa pe județe 23—24.VIII

Concursul național sătesc
— etapa finală 8—10.XII

10—16.IV
10—16.VII

13—20. VIII
Cluj

MODELISM
AEROMODELISM

Campionatul republican de micro- 
modele •— seniori și juniori
— etapa pe județ 1—31.1
— etapa finală 25—27.11

Slănic

Campionatul republican de_ aero- 
modele de zbor liber, seniori și 
juniori
— etapa pe județ 5—6.VIII
— etapa finală 24—27 VIII

Bacău

Campionatul republican al junio
rilor mici
— etapa locală 3—9.VII
— turneu final 11—17.IX

Ploiești

Campionatul de calificare
— zona nord, tur 18—23.VII

Oradea
— zona nord, retur 8—13.VIII

Tg. Mureș
— zona sud, tur 18—23.VII

Ploiești
— zona sud, retur 8—13.VIII

Galați
— turneu final 6—10.IX

București 
i

Campionatul republican divizia A
— tur 1—2.IV ; 8—9.IV ; 27—28.V ;

3—4. VI
— retur 16—17 ; 23—24 ; 30.IX și

l.X ; 7—8.X
— turneu final pentru locurile 1—4

București 23—29.X

SĂRITURI
Campionatul reaublican al senio

rilor
— etapa pe oraș pînă la 20.VIII
— etapa finală 8—9.IV

București

PATINAJ
PATINAJ ARTISTIC

Campionatul republican al senio
rilor și juniorilor (masculin și fe
minin)
— etapele de calificare

6.XI—12.XII.1971
— etapele pe județ 28—30.1
— etapa finală

București 15—19.III

Campionatul republican al copii
lor ți concursul republican al în
cepătorilor (masculin și feminin)
— etapele de calificare

31.X—5.XII.1971
— etapa de județ 15—23.1
— etapa finală

M. Ciuc, Cluj 10.11—13.11

„Cupa României", seniori, juniori 
(masculin și feminin)
— etapa finală

M. Ciuc 13—16.IV

„Concursul republican al speranțe
lor" dotat cu „Cupa Cutezătorii", 
copii și începători (masculin și fe
minin)
— etapa finală

Poiana Brașov 6—9. IV

— categoria a IV-a și a III-a

— etapa pe zone
Cluj — Reșița — Focșani —
Iași 18—20.VIII

— etapa finală
Buzău 15—17.IX

Voințiada
— etapa pe asociație 

la
— etapa pe județ
— etapa .interjudeț

etapa finală
București

Cupa tineretului de la sate — edi
ția de vară
— etapa I pe cercuri și aso

ciații sportive 1 IV—15.VI
— etapa a II-a pe centre

de comune 16.VI—15.VIII
— etapa a III-a pe județ

23—24.VIII

RADIO» 
AMATORISM

Campionatul republican de unde 
scurte, seniori-juniori
;— finala 5 și 12.III

Campionatul republican de „Vînă- 
toare de vulpi", seniori-juniori, mas
culin-feminin
— etapa județeană 29—30.IV
— etapa finală

Sibiu 10—13.VIII

8—10.IX

Cupa Federației Române de Schi- 
Bob

pînă
1 iulie

15—30.VII
1—31. VIII

— biatlon
Poiana Brașov '

— sărituri
27—29.XII.1971

Borșa 18.11.1972
— bob

Sinaia 26—27.11
— fond

Fundata
— alpine

19.III

Bucegi 15—16.IV

Campionatul universitar (M.l.)
— alpine, fond

Poiana Brașov 2—5.III

Concursul țcolilor sportive (M.l.)
— alpine

Poiana Brașov 28—30.III
— fond

Poiana Brașov 17—18.11

Concursul țcolilor
(M.I.)

profesionale

— alpine, fond
Predeal 4—5.III

Olimpiada de iarnă a elevilor
(U.T.C.)
— alpine, fond :
— etapa pe școală pînă la 30.1.

Campionatul republican de califi
care pe echipe mixte
— etapa pe localități

pînă la l.III
— etapa Pe județ (Municipiul

București) 15.III—10.V
— etapa interjudețe (conform pro

gramului F. R. Șah) I8.VI—30.VII
— faza I 18.VI
— faza a II-a 9 VII
— faza a III-a 30.VII

COMPETIȚII CU CARACTER REPU
BLICAN ORGANIZATE DE COMV 

SULE JUDEȚENE Șl SECȚII
Cupa Municipiului București (ju

niori, copii). București 3—9.IV

— etapa finală
București 28. VIII—2.IX

Campionatul republican individual 
masculin
•— etapa pe asociație

(1/16 finala) 15.IX—1.XII.1971
— etapa pe oraș

(1/8 finală)
15.XII. 1971— LII. 1972

— etapa pe județ (Municipiul 
București)
1/4 finală 15.11—31.III

— etapa pe zone (semifinale
București 3 grupe). Arad, Ba
cău, Constanța, Satu Mare, Tg. 
Mureș 5—17.V

— etapa finală
București ’ 15.XI—8.XII

— etapa pe localitate
pînă la 1—20.11

— etapa pe județ j 27.11—5.III

Cupa tineretului de la sate (U.T.C.) 
ediția de iarnă — schi ți sanie
— etapa I, pe cercuri sportive

1.XI.1971—16.1.1972
— etapa a II-a, pe centre comune

17.1—15.11
— etapa pe județ

pînă la 16.11—15.III
— etapa finală

Poiana Brașov 18—19.11*1

Campionatul republican individual 
feminin
— etapa pe oraș (1/8 finală)

1.X.1971—15.11.1972
— etapa pe județ — Municipiul

București (1/4 finala)
l.III—15.VI

— etapa pe zone (semifinale) 
București, Brasov, Oradea,
P. Neamț ’ 20.VII—5.VIII

— etapa finală
Cluj 25.X—10.XI

Campionatul republican de aero- 
modele machete captive și aeromo- 
dele telecomandate prin radio se
niori și juniori
— etapa finală 13—16.VII

Arad

Campionatul republican de aero- 
modele zbor captiv seniori și ju
niori
•— etapa pe județ 22—23.IV
— etapa finală 4—7.V

Cîmpina

Concursul republican de aeromo- 
dele planoare telecomandate prin 
radio și cu orientare magnetică pen
tru pantă seniori și juniori
— finala 1—3-IX

Sînpetru-Brașov

RACHETOMODELISM

Campionatul republican de rache- 
tomodelism, machete și clasice, se
niori și juniori
— etapa pe județ 1—2.VII
— etapa finală 20—23.VII

Suceava

Campionatul republican al junio
rilor
— etapa pe oraș pînă la 9.VII
— etapa finală 28—30.VII

Sibiu

Campionatul republican al co
piilor ——»
— etapa pe oraș pînă la l.III
— etapa finală 8—9.IV

Cluj

Concurs-test pentru insigna Uniunii 
Internaționale de Patinaj (masculin 
și feminin)

București II
— categoria a IV-a, a III-a

a II-a și I
București V

— categoria a IV-a
București XII

Concursuri demonstrative de 
naj artistic

pati-

Galați I
Poiana Brașov II
Miercurea Ciuc și
Brașov ... , j XII
Timișoara XII

Campionatul republican de unde 
ultra-scurte
— etapa finală 1—4.IX

Campionatul republican de radio- 
lelegrafie, seniori-juniori
— etapa județeană
— etapa finală

București

„Cupa României" 
de vulpi"
— etapa I

Buzău
— etapa II-a

Tg. Mureș
— finala

București

21—22.X

17—20.XI

la „vînătoare

19—21.V

9—ll.VI

20—23. VII

Cupa 16 Februarie (UGSR)
— alpine, fond — echipe 

de departamente
Bucegi 12—13.11

Cupa Unirii (UGSR)
— alpine, fond

V. Dornei 22—23.1

Cupa tineretului de la sate (U.T.C.)
— ediția de iarnă (sanie)
— etapa I. pe cercuri și asociații

sportive I.XL1971 —16.1.1972
— etapa a II-a, pe centre

de comune 17.1—15.11
— etapa a III-a, pe județ

16.11—15.III

Săniuța de argint (U.T.C.)
— etapa I, pe școală pînă la 15.1
— etapa a II-a, pe localitate

16.1—23.1
— etapa a III-a, pe județ

30.1 sau 6.II
— etapa finală, pc (ară

Poiana Brașov 12—13.11

SCRIMĂ

Campionatul republican individual 
al juniorilor (masculin ți feminin)
— etapa pe asociație

15.IX.1971—15.1.1972
— etapa pe oraș (1/8 finală)

l.II—31.III
— etapa pe județ — Municipiul 

București (1/4 finală)
15.IV—30.VI

— etapa pe zone (semifinale)
Pitești (masculin), Brașov (fe
minin) 10—15.VIII

— etapa finală
Pitești (masculin), Brașov (fe
minin) 16—31.VIII

Campionatul republican de țah 
prin corespondență
— în. tot cursul anului 1972

Campionatul republican de pro
bleme de țah
— în tot cursul anului 1972

Campionatul universitar
— etapa Pe centre universitare

pînă la 25.1
— etapa finală:

Sinaia 18—29.11.1972

NAVOMODELISM
Campionatul republican de navo- 

modele autopropulsate, teleghidate 
si hidrogllsoare captive, seniori și 
juniori
— etapa pe județ 24—25.VI
— etapa finală 3—7.VIII

Galați

Concurs republican de primăvară
— etapa pe oraș pînă la 19 III
— etapa finală 15—16.IV

București

Cupa județelor
— etapa finală 22—23.XII

Oradea

TNOT
Campionatul republican al senio

rilor
— etapa pe oraș pînă la 18.VIII
— etapa finală 7—10.IX

București

Campionatul republican al junio
rilor
— etapa pe oraș pînă la 16.VII
— etapa finală 3—6.VIII

București

„CUPA CARPAȚI" (organizată de 
CJEFS Brașov) copii și juniori (mas
culin și feminin) ediția a III-a

Poiana Brașov 7—9.1

PATJNAJ VITEZĂ

Campionatul republican al senio
rilor, juniorilor și copiilor (masculin 
ți feminin)

etapa de județ pînă la 9.1.
— finala

M. Ciuc 15-30.1

„Cupa României" seniori ți juniori 
(masculin și feminin)
— etapa finală

Tușnad Băi 7—10.11

„Concursul republican al speran
țelor", dotat cu „Cupa Cutezătorii", 
juniori, copii (masculin ți feminin) 
— finala

Tușnad Băl 3—7.1

„Cupa Federației", seniori-juniori
■— concursul 

de radiotelegrafie
— concursul
• de radiotelefonie

RUGBY

Campionatul republican al senio
rilor

10.XII

17X11

— etapa I (locală)
— etapa a II-a
— Zona A Craiova
— Zona B Cluj
— Zona C București

1.1—10.III

22. IV—23. IV
25.III—26.III

15.1—30.IV

Campionatul republican de navo- 
modele veliere ți machete, seniori 
și juniori
— etapa pe județ 19—20.VIII
— etapa finală 6—10.IX

București

AUTOMODELE
Campionatul republican de auto- 
modele, seniori și juniori
— etapa finală 6—8.X

Oradea

KARTING
Campionatul republican de karting 

seniori și juniori
— etapa finală 23—24.IX

București

Campionatul republican al co
piilor
------ etapa pe oraș pînă la 19.VII
— etapa finală, A și B 10—13.VIII

Reșița
— etapa finală, C și D 5—6.VIII

Galați

Concursul republican de primă
vară

— etapa pe oraș pînă Ia 20.III
— etapa finală, B, C, D 6—9.IV

Cluj

PATINAJ PE ROTILE

Campionatul republican al senio
rilor, juniorilor ți copiilor (masculin 
și feminin)
— etapa de județ pînă la 15.VIII
— finala

Brașov 31.VIII—3.IX

„Cupa Cutezătorii" copii — pioneri 
(masculin și feminin)
— etapa de județ, pînă la 15.VIII
— finala

Brașov 31. VIII—3.IX

MOTOCICLISM
Campionatul republican 

toeros
de mo-

— etapa I 23.IV
Văleni de Munte

— etapa a II-a 7.V
Cîmpina

— etapa a III-a 14.V
Moreni

— etapa a IV-a ll.VI
Brașov

— etapa a V-a 18. VI
Tg. Jiu

Campionatul republican 
pe țosea

de viteză

— etapa I 25.VI
Reșița

— etapa a II-a 9. VII
Baia Mare

— etapa a III-a 30.VII
Ploiești

Concursuri republicane 
pe țosea

de viteză

Galați 21.V
Tg. Mureș 18.VI

— etapa finală, A + jun. II 13—16.IV
Reșița

— etapa finală, seniori 31.III—3.IV
București

Concursul republican al școlilor 
sportive
— etapa finală 26—30.VII

Galați

Concursul republican de mare fond
— „Cupa Ovidiu" 1—4.VII

Mamaia

Cupa speranțelor
— etapa pe oraș pînă la 10.XII
— etapa finală 27—30.XII

Ploiești

PENTATLON
MODERN

Cupa primăverii
București 15—19.III

Campionatul republican
București 6—9 VII

Concurs republican individual
București 8—12.X

POPICE

OINĂ
Campionatul republican
• etapa pe grupe de asociații

— etapa pe județ
— etapa pe zone
— etapa finală

Cupa României
*— etapa Pe județ
— etapa pe zone
— etapa finală

Cupa UGSR 
— etapa finală

Campionatul republican pe echipe 
(masculin-feminin)

DIVIZIA A

ll.VI—9. VII
16. VII—13. VIII

2—24.IX
6—8.X

Craiova

pînă la 23.IV
5—28.V
2—4. VI

Mangalia

16—18.VI
Suceava

— retur 12.11—7.V
— turneul final
— turul I

Buzău-Mang^’i-a Nord 12—14.V
— turul II

Brașov 16—18.VI

CALIFICARE
— etapa pe oraș

munic. (retur) 15.1—30.IV
— etapa pe județ 6—7.V
— etapa interjudețeană

20.V—9.VII

Campionatul republican individual 
ți perechi (masculin-feminin) seniori, 
senioare, juniori, junioare
— etapa pe asociație

LVII—15.VIII

Campionatul republican al senio
rilor ediția 1971—1972

DIVIZIA A
— returul 12.III—25.VI

DIVIZIA B
— returul 19 III—25.VI

— etapa a III-a, finală
— floretă (m, f), spadă

București 12.V—14.V

București 27.V—28.V

Campionatul republican al junio
rilor mari (tineretj

— etapa I (locală) l.VIII—15.X
— etapa a II-a (zonă)

Tg. Mureș 3.XI—5.XI
— etapa a III-a (finală)

București 24.XII—26.XI1

Concursul republican universitar 
pe echipe

Timișoara” 20—28.IX

Cupa tineretului de la sate, edi
ția de iarnă
— etapa I pe cercuri și asociații

sportive 1.XI.1971—16.1.1972
— etapa a II-a pe centre de cp-

mttne"‘”' “ 17.1—15.11
— etapa a TII-a pe județ

• 16.11—15.111

Concursul de țah al elevilor
— etapa I 20.XII.1971-6.il.1972
— etapa a II-a 7—27.11
— etapa a III-a 2—16.IV
— etapa a IV-a finală pc țară 

în vacanța de vară

TENIS DE CÎMP

— turul

Ediția 1972—1973

DIVIZIA A
24.VIII—17.XII

DIVIZIA B
— turul 17.IX—10.XII

Campionatul republican al junio
rilor ediția 1971—1972
— returul
— turneul final

București 
Constanța 
Brașov

Ediția 1972—1973
— turul 17.IX—5.XI

SCHIBOB
Concursul de deschidere

— probe alpine
Predeal

— probe fond, sărituri 
Poiana Brașov

2.1

2.1

Campionatul republican al senio-
rilor
— etapa pe județ pînă la 15.11
— etapa finală :
— sărituri

Borșa 20.11
— bob (seniori și tinvi.ili

Sinaia 12—20.11
— biatlon

Poiana Brașov 20—21.1
— sanie

Sinaia 26—27.11
— fond

Bușteni 24—27.11
— alpine

Poiana Brașov 9—12.III

Campionatul republican 
rilor

al junio-

— etapa pe județ pină la l.II
— etapa finală :
— biatlon

Sinaia 5—6.II
— fond

V. Dornei 12—13.11
— sanie

Sinaia 26—27.11
— sărituri

M. Ciuc 27.11
— alpine

Sinaia 1—3.IV

Concursul republican al copiilor
— etapa pe județ pînă la l.II

Campionatul republican al junio
rilor mici

19.III—7.V.

14.V
21.V
28.V

— etapa locală
— etapa finală

București

15.1—15.VI

14.IV—16.IV

„Cupa României"
— etapa I (locală) l.IV-l.IX
— etapa a II-a
— Zona A Timișoara 16.IX—17.IX
— Zona B Satu Mare 23.IX—24.IX
— Zona C București l.IX—30.X
— etapa a III-a (finală)

București 10.XI—12X1

„Cupa speranțelor" — echipe de
tineret
— etapa I — zona A

Constanța 7.X—8.X
— zona B

Oradea 25.XI—26.XI
— zona C

București l.IX—15 XII
— etapa a II-a (finală)

București 21.XII—23.XII

Campionat de calificare

Divizia națională A
— etapa I

Cluj 26.11—27.11
— etapa a II-a 

București 29 IV—30.IV
— etapa a III-a 

Brașov 5.VIII—6.VIII
— etapa a IV-a 

București 14.X—15.X

Divizia națională B
— etapa I

București 12.11—13.11
— etapa a II-a 

Oradea ism—i9.ni
— etapa a III-a 

Iași 30.IX—l.X
— etapa a IV-a 

București 2.XII—3.XII

— etapa I
Constanța 29.1—30.1

— etapa a II-a
Ploiești 17.XI—19.XI

ȘAH
Campionatul republican pe echipe 

mixte
— grupa A

Iași 18-27.IV

Campionatul republican individual 
al seniorilor — cat. I
— etapa pe oraș
— etapa pe județ

29.V—30.VII
31.VII—13. VIII

— finala 
Cluj 18—24.IX

Campionatul republican individual 
al seniorilor — cat. a ll-a
— etapa pe oraș
— etapa pe județ

l.V—2.VII
3—23. VII

— etapa finală
Tg. Mureș 10—16.IX

Campionatul republican individual 
al juniorilor
— etapa pe oraș
— etapa pe județ

I.V—ll.VI
19. VI—16.VII

— etapa finală
Oradea 24—30.VII

Campionatul republican individual 
al copiilor
— etapa pe oraș
— etapa pe județ
— etapa finală

Galați

LV—4. VI
5—18. VI

26.VI—2.VII

Campionatul republican pe echipe 
mixte
— două serii tur-retur 24.IV—15.X

— faza pe oraș sau direct

Campionatul de calificare pentru 
campionatul republican pe echipe 
mixte

județeană 5. VI—l.X
■ etapa finală și barajul

de calificare
București 16—22.X

Cupa Unirii
București 17—23.1

Concursul republican de sală
București (f),
Hunedoara (m) - 14—20.11

Cupa 8 Martie
București 28.11—5.III

Criteriul de primăvară
Timișoara 10—16.IV

Concursul centrelor de copii
Hunedoara 28.VIII—3.IX

Cupa 30 Decembrie
Galați 17—23.XII

Cupa Dr. Petru Groza (copii, ju
niori), Oradea VJ

Cupa Transilvaniei (seniori și se
niori) Tg. Mureș IX

Cupa Mureșul (copii, juniori, se
niori), Tg. Mureș IX

Cupa Textiliștllor (seniori, senioa
re, juniori), Arad VII

Cupa Dunării (copii, juniori), Ga
lați VIII

Cupa Progresul (seniori-senioare),
București V

Cupa Institutului de Construcții,
București VII

Cupa Electrica, Timișoara X 

Cupa Minerului, Baia Mare VIII 

Cupa Steaua (sală), București II 

Cupa lașului (copii, juniori)
Iași VII

TENIS DE MASĂ
Campionatul republican individual 

al seniorilor (masculin ți feminin)
— etapa pe asociații l.IX—l.XII
— etapa pe zone
— Bacău, Ploiești, Rm.

Vîlcea, Cluj, București 8—10.XII
— etapa finală

Arad 18—20.XII

Campionatul republican pe echipe 
seniori (masculin ți feminin)

DIVIZIA A
— turul l.II—30. V
— returul 15.IX—15.XII

CALIFICARE
— etapa locală (municipiu,

oraș) l.II—15.XI
— etapa finală

București 1—3.XII

Campionatul republican individual 
al juniorilor (masculin ți feminin)
— etapa pe județ 24—26.III
— etapa finală

Hunedoara 3—5.IV

Campionatul republican pe echipe 
juniori (masculin ți feminin)
— turul 

Hunedoara
— returul 

Galați
— Calificarea 

Hunedoara

7—9.1

7—9.VII

3—5.1

-Campionatul republican al copii
lor (masculin ți feminin)
— etapa pe centre pînă la 18.VI
— etapa pe zone

Iași, Pitești, Baia Mare, 
Craiova, București 23—25.VI

— etapa finală
Galați 3—5.VII

a r r o o
Cupa României, pe reprezentative 

de județe (masculin ți feminin)
— etapa pe zone 

Hunedoara, Baia Mare, 
Piatra Neamț, Craiova,
Iași 14-3.IX

— etapa finală
Brașov 8—10.IX

Campionatul universitar
— etapa pe centru uni

versitar pînă la 25.1.1972

Voințiada

— etapa finală
București 25—27.11.1972

— etapa pe asociație
pi!nS la l.II

— etapa pe județ 1—28.11
— etapa interjudețe 1—30.IV
— etapa finală

Constanța 2—4. VI

Cupa țcolilor sportive
26—27.11

Paleta de argint
Ploiești 9—10.IX

Cupa tineretului de fa sate, edi-
ția de iarnă
— etapa I, pe cercuri și 

asociații sportive
1 XI.1971—16.1.1972

— etapa a II-a, pe centre
de comune 17.1—15.11

— etapa a III-a, pe județ
16.11—15.III

— etapa a IV-a,
finala Pc țară
București 7—9.X. 1971

TIR
Campionatul republican al senio

rilor (masculin ți feminin)
— pușcă, pistoale, talere — indi

vidual și pe echipe
București 28.IX—l.X

— tir cu arcul, individual
și echipe
etapă județ 2.VII—13.VIIJ

— etapa finală
Tușnad 25—27.VII1

— pușcă, pistol cu aer comprimat
— etapa finală

.București 20—23.1

Campionatul republican al junio
rilor (masculin ți feminin)

— pușcă, pistol, talere

— etapa finală
București 27—29.VIII

— tir cu arcul, etapă pe județ
2—16.VII

■— etapa finală
Tg. Mureș 22—23.VII

— pușcă, pistol cu aer comprimat

(Qmllnuart In pag, a ia)

tinvi.il


p

REPUBLICANE PE ANUL 1972
• '(Urmare din pag. a IlI-a)

etapa finală
București 20—23.1

Cupa României (m-M)
•— pușcă, pistol
— etapa pe județ
— etapa finală

Cluj

7.V—25.VI

7—9. VII

Criteriul juniorilor miei (maiculin 
ți feminin, pînă la 17 ani)

Campionatul asociațiilor Voința
— etapa pe asociație
— etapă județ
— etapă zonă 

Hunedoara 
Prahova 
Galați 
Bistrița 
Tuleea

— etapa finală
Jud. Dolj

Cupa Roza Vînlurilor

DIVIZIA B (seriile I—IV)
— turul I (în aer liber) 24.IX—22.X
— turul II (în sală) 19.XI—17.XII

23.VII

Campionatul republican feminin, 
ediția 1971—1972
— returul
— turnee finale 

loc I—IV—Pitești 
loc V—VIII—Piatra 
loc IX—XII—Galați

Neamț

pușoă și pistoale 
etapa finală
Brașov 22—24.IX

Cupa speranțelor (matculin ți fe- 
t.iinin, pînă la 25 ani)
— pușcă, pistoale
— etapa finală

București 8—10.IX

Cupa primăverii 
minin, juniori)
— pușcă, pistoale,
— etapa finală

București
— pușcă și pistoale aer comprimat
— etapa finală

București

(masculin și fe-

talere

23—26.ITI

15—16.1

Concursul republican universitar 
dotat cu „Cupa Ministerului Invăță- 
mîntului"
— etapa pe oraș
— etapa finală

Oradea

1—16.IV

21—23.IV

Concursuri cu 
organizate de 
pentru Educație

caracter 
Consiliile 
Fizică și

republican 
județene 

Sport

Cupa municipiului București 
(pușcă, pistol, talere, 
arc) 
București 
concursuri inter-orașe 
la glonț
Arad
Baia Mare
Brașov
Cluj
Iași

1—3.IX

25—26.XI
28—29.X

22—23.VII
2—3.VIII
21—22.X

„Cupa eliberării" la Jir
Sovata

cu arcul
18—20.VIII

TURISM
ALPINISM

ORIENTARE TURISTICĂ

Campionatul republican 
al seniorilor (masculin și 
— etapa finală

Jud'. Argeș

individual 
feminin)

9—12.X

Campionatul republican 
al seniorilor (masculin ți 

■— etapa pe asociație
— etapă județ
— etapa finală

Jud. Bacău

pe echipe 
feminin)

l.III—30.V 
l.VI—15.VIII

7—10.IX

Campionatul republican da ștafetă 
(masculin și feminin)
— etapă județ
— etapa finală

Jud. Argeș

l.VI—15.VIII

8.X

Campionatul republican al junio
rilor pe echipe (masculin ți feminin)
— etapa pe asociație l.III—30.IV
— etapa județ 
•— etapă zonă

Neamț
■ Dîmbovița

Timiș
Cluj
Ilfov

— clapa finală
Brașov

l.V—30.VI 
25 VI— 30.VII 

25.VI 
25.VI 

16.VII 
30.V1I 
23.VII

9.VIII

Campionatul republican de copii 
pe echipe (masculin și feminin)
— etapa finală
>— Jud. Brașov 10—12.VIII

Campionatul universitar (masculin 
și feminin)
— etapă pe institut
— etapă pe centru

verși tar
— etapa finală

Slănic Moldova

3.IV
uni-

4.IV—25.IV

28—30.IV.1972

— etapa școală : în tot 
anului școlar

— etapa localitate: în 
vacanțelor

— etapa finală
Păuleasca, jud. Caraș- 
Severin ZZ.U.

Cupa Uniunii Tineretului
— etapa pe școală; în tot 

timpul anului școlar
— etapă județ
— etapa finală

Păltiniș (Sibiu)

timpul

timpul

15. VII—31.VII
Comunist

1—30.IV

7— 8.V

f ■ DIVIZIA B
— turul III (tn
— turul IV (în 

liber)
— turneul final 

Timișoara

— etapa

— etapa

— etapa

(seriile 
sală) 
aer

I—IV)
20.11—19.III

(In
16.IV—14.V 

aer liber) 
25—27.V

CALIFICARE
pe asociații și municipii 

pînă la 21.V
pe județe

finală, pe 4

Cupa U.G.S.R.
— etapă pe asociație
— etapă județ
— etapa finală

Jud. Brașov
Cupa de iarnă

— etapa
Jud.

— etapa

pînă la l.VII 
grupe

25—30.VII
Ediția 1972—1973

13—15. VII

DIVIZIA
I
II (turneu)

A

finală
Maratnureș 
finală

Cupa 
patrie
— etapa

Jud. Prahova

Nopții și

finală

27.11

Trofeul pentru

ALPINISM

17—18. VI

Campionatul republican pe echipe 
seniori (masculin)
— etapa de iarnă (finala 1972)

Munții Retezat 22—25.111
— etapa I de vară

(contînd pentru 1973)
Munții Piatra Craiului 24—25.VI

— etapa a II-a de
Cheile Bicazului

— etapa a III-a de
Munții Bucegi

vară
29—31.VII 

vară
17—19.IX

Campionatul republican pe echi
pe (feminin)
— etapa I de iarnă (finala 1972)

Munții Ciucaș 28.11—l.III
— etapa de vară (contînd

pentru 1973)
Munții Bucegi 17—18.IX

Campionatul republican pe echipe 
tieneret
— etapa I de iarnă (finala 1972)

Munții Ciucaș 28.11—l.III
— etapa de vară (contînd 

pentru 1973) 
Munții Bucegi 17—18.IX

Raliul echipelor de
Munții Retezat

Cupa Federației
(omologarea premierelor 
alpine) 1

Cupa Speologiei
Cluj I

salvamont
26—29.III

23—28.X

9—12.XI

VOLEI
Campionatul republican 

ediția 1971—1972
DIVIZIA A

masculin,

— returul
— turneele finale

loc I—IV — București 
loc V—VIII — Brașov 
loc IX—XII—Ploiești

DIVIZIA B
— turul III (în
— turul IV (în

10.11—22.111
27—29.IH

(seriile I—IV)
sală) 
aer

— turneul final
Botoșani

CALIFICARE
— etapa

— etapa

— etapa 
grupe

— turul
— turul 

etape 
celor

(în

20.11—19.111 
liber)

16.IV—14.V 
liber)

25—27.V
aer

pe asociații și municipii 
pînă la 21.V 

pe județe
pînă la l.VII 

finală, pe 4
25—30.VII

Ediția 1972—1973

DIVIZIA A
I l.X—10.X1I
II (turneu) — 4 
cu participarea

12 echipe 14—17.XII

AMPLU PROGRAM DE
(Urmare din pag. 1)

decomisiile județene pe ramuri 
sport, vor lua măsuri de extindere 
și consolidare a campionatelor oră
șenești și județene, precum și a 
unor întreceri amicale tradiționale 
între reprezentative de orașe, de 
asociații, cluburi și școli sportive.

In stabilirea calendarului compe
tițiilor sportive județene și Pe loca
lități se va ține seama de perspec
tiva dezvoltării diferitelor ramuri de 
sport și. în primul rînd. sporturile 
nominalizate în planurile cincinale. 
In scopul asigurării bazei de mase 
a ramurilor sportive nominalizate 
în planurile de dezvoltare județene, 
consiliile județene pentru educație 
fizică și sport, împreună cu inspec
toratele județene, cu organizațiile de 
pionieri și ale U.T.C., vor sprijini 
organizarea competițiilor școlare lo
cale. mai ales la aceste sporturi.

« în vederea eliminării deplasă
rilor costisitoare, cit și pentru dez
voltarea activității sportive in toate 
județele, s-au efectuat modificări 
formulele de desfășurare 
vizii și campionate. în 
zonări geografice mai 
(box. atletism, baschet, 1 

popice, volei). De
1972 prevede

letism sală; Cluj, Ploiești. Brăila — 
natație; Brașov. Craiova — lupte; 
M. Ciuc, Galați — hochei etc.).

Federațiile de specialitate și con
siliile sportive județene sint datoare 
să-si sporească exigența față de ca
litatea competițiilor, astfel incit să 
se Înregistreze o creștere evidentă a 
numărului sportivilor clasificați de 
categoria I și maestru.

De asemenea. C.J.E.F.S. vor com
pleta programul competitional re
publican. în perioadele de întreru
peri ale campionatelor, cu întreceri 
(cupe) care să asigure 
activității c. .. 1 Zi. 
județ.

Pentru 
toare a 
dețene pe ramură 
grama din timp 
sportive.

e IN ANUL 
1972. C.J.E.F.S..
CONSILIILE 
ASOCIAȚIILOR 
DATOARE SA ________  ..
CONTROLEZE . TEMEINIC PREGĂ
TIREA ȘI PARTICIPAREA 
CAMPIONATE A 
COMPONENȚI AI 
OLIMPICE .........

_ j continuitate
echipelor divizionare din
desfășurarea corespunză- 

concursurilor, comisiile ju
de sport vor pro- 
arbitrij si bâzele
COMPETITIONAL

FEDERAȚIILE ȘI 
CLUBURILOR ȘI

SPORTIVE SÎNT 
TNDRUME ȘI SA

IN
SPORTIVILOR 

LOTURILOR 
diferitele etape și mal 

ales finalele de campionate, făcind 
parte integrantă din sistemul de 
pregătire și selecția pentru Jocurile 
Olimpice 1972.

• La jocurile sportive s-au îmbi
nat formele competitionale clasice 
divizionare (săptămînale) cu turnee; 
de asemenea, calendarul stabilește 
etape de sală și în aer liber (volei, 
handbal, baschet). Federațiile de vo
lei, handbal si baschet, 
județene de resort vor I 
organizarea unui număr 
întreceri în aer liber.

• Fondurile destinate 
competiționale trebuie folosite rațio
nal, ou multă grijă si cu respectarea 
întocmai a normelor legale.

— turul
— turul 

cu participarea celor
12. echipe 14—17.XII

DIVIZIA B (seriile I—IV)
— turul I (în aer liber) 24.IX—22.X
— turul II (în sală) 19.XI—17.XII

. Campionatul republican al 
rilor ți juniorilor (masculin 
minin) ediția 1971—1972

— returul 
sală

— turneul 
Ploiești

— etapa
— etapa
— etapa

turul 
turul

„Cupa

DIVIZIE

țcola- 
și fe-

(turul IJI), în
. 30.1—27.11

final (în sală)

CALIFICARE

5—9.IV

la 16.1V
la 28.V

pe localități pînă 
pe județe pînă
pe zone (finală) 23—27.VI

Ediția 1972—1973
DIVIZIE

I (în aer liber) 24.IX—22.X
II (turneu în sală)

19—23.XI1

„Cupa internațională a F.R.V.", 
pentru »chip»le de club din Di
vizia A (masculin ți feminin)
— turnee de calificare
— turnee finale

Cupa internațională a 
tru echipe din Divizia 
de juniori (masculin și

— turneele
— turneele

15—17.IX
22—24.IX

F.R.V. pen- 
țcolară și 

feminin)

de calificare 30.IV—2.V 
finale 8—10.IX

Concursul 
minivolei

ț
— etapa pe
— etapa pe

republican al 
(băj£< 'și fete)

localități pînă 
județe pînă

Campionatul republican 
far (macculin ți feminin)
— etapa pe centru 

sitar
— etapa pe zone 

Pitești. Galați, 
Oradea

— etapa finală 
Cluj

copiilor

la 15.V 
la l.VII

universi-

univer- 
pînă la 25.IV

5—7.V

16—21.V

ț

Cupa tineretului de 
culin ți feminin)

cercuri și

la

— etapa pe 
sportive

— etapa Pe 
comună

— etapa pe

asociații
l.IV—15. VI

centre de
16.VI—15.VIII

județ 23—24.VIII

Campionatul republican al țcoli- 
lilor profesional» (masculin ți fe
minin)
— etapa
— etapa

, — etapa

etapa
Constanța

pe localitate pînă la 7.II 
pe județe pînă la 16.IV 
pe zonă (ministere)

pînă la 27.V
finală

18—21. VI

Voințiada (masculin și feminin)
— etapa

— etapa
— etapa
— etapa

Constanța

pe asociație sportivă 
pînă la 30.V1

1—30. VII
1—30. VIII

pe județ 
interj udețe 
finală

15—17.IX

ACTIVITATE
IN SCOPUL CREȘTERII ROLU

LUI DE INFLUENȚARE POLITI- 
CO-EDUCATIVĂ A TUTUROR 
COMPETIȚIILOR DE MASĂ ȘI 
PERFORMANȚA, federațiile, consi
liile județene, cluburile $1 asocia
țiile aportive vor acorda O ATEN
ȚIE DEOSEBITA -------------------
CORESPUNZĂTOARE 
RILOR. EDUCĂRII 
ȘI TEHNICIENILOR. 
ȘI RESPECTĂRII ____
SPORTIV. DISCIPLINEI ÎN RÎNDUL 
SPORTIVILOR ȘI SPECTATORI

LOR, CADRULUI ORGANIZATORIC 
FESTIV AL ÎNTRECERILOR. Toate 
organele și organizațiile sportive vor 
lua măsuri ferme împotriva durită
ților, a tendințelor de victorie cu 
orice preț, împotriva oricăror abateri 
pe terenurile de sport de 
la și ideologia comunistă.

Pentru a valorifica din 
lențele mobilizatoare ale 
lor de atragere a maselor spre sport. 
C.J.E.F.S. se vor preocupa mai in
tens de popularizarea din timp și cu 
eficientă a tuturor competițiilor 
sportive. De asemenea, vor 
accesul tineretului școjar la 
competiții.

Consiliile județene pentru 
ție fizică și sport. împreună 

ale sindicatelor, de 
U.T.C. și Organi- 
vor elabora de în- 
județean unitar al 

pe 1972. Acest

ORGANIZĂRII 
A INTRECE- 

SPORTIVILOR 
PROMOVĂRII 

SPIRITULUI

la mora-
plin va- 
întreceri-

sprijini 
unele

PUGILIȘTI ROMANII
I

Cu prilejul unul concurs de tir cu arcrti 
disputat la Lvov în cadrul „Cupei URSS“, 
țlntașa Keteva Losaberidze a stabilit un 
nou record mondial. Ea a realizat 310 
puncte de la o distanță de 50 m. Ve
chiul record era de 305 puncte șl apar
ținea lui Nancy Mirik (SUA).

Selecționata de box a Poloniei se pregă
tește intens tn vederea meciului pe care-1 
va susține la 19 decembrie cu România. 
După partidele cîștigate în cadrul tur
neului întreprins în Scoția, puglliștli po
lonezi vor întîlni in zilele de 4 șl 6 no
iembrie la Wroclaw șl Poznan echipa 
R.F a -Germaniei. Din lotul echipei po
loneze fac parte, printre alții; Rosez, Ko- 
koska, Szcsepanskl, Treia, Rudkowsld, 
Dragan eta.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

PESTE HOTARE
MINSK, 29 (Agerpres). — Au 

continuat reuniunile turneulu inter
național de box de la Minsk. La 
cat. grea, pugilistul român Anghel 
Iancu a dispus la puncte de sovie
ticul Igor Vlsoțki. Al. Popa (semi- 
mijlocie) a pierdut la puncte în- 
tilnirea cu G. Novikov (U.R.S.S.). 
întîlnirea a fost deosebit de echi
librată.

COPENHAGA, 29 (Agerpres). — 
De două zile, la Copenhaga se des
fășoară un turneu internațional de 
box, la care participă pugiliști din 6 
țâri, printre care și România. La 
categoria semimijlocie, V. Filip (Fa
rul
Pe
cat.

Constanța) l-a învins la puncte 
Rosinski (Polonia). In limitele 
semigrea, englezul Pat Thomson 

a obținut verdictul în fața lui Ale
xandru Gheorghe (Farul Constanta).

LONDRA, 29. — Turneul inter
național de tenis de la Wembley 
se apropie' de sfîrșit. In proba de 
simplu-bărbați, tenismanul austra
lian Rod Laver a fost primul fina
list cunoscut. în sferturi de finală 
el l-a eliminat pe Drysdale 
(R.S.A.) cu 3—6, 6—4, 6—2, iar în 
semifinale a cîștigat prin nepre- 
zentarea lui Hewitt 
oarece acesta s-a accidentat la un 
genunchi în timpul finalei de du- 
blu-bărbați. în cealaltă1 semifinală, 
campionul României, Ilie Năstase, 
l-a întîlnit pe Tom Gorman 
(S.U.A.), care după ce l-a eliminat

(R.S.A.) de-

SE VA REJUCA MECIUL

pe cehoslovacul Kodes cu 6—4,' 
6—4, l-a întrecut în „sferturi** și 
pe sudafricanul Mc Millan cu 3—6, 
6—3, 6—0. Năstase a continuat șirul 
victoriilor și-a dispus de Tom Gor
man cu 6—1, 6—4 urmînd să dis
pute cu Laver finala turneului.

în proba de simplu-femei s-au 
calificat Fr. Durr (Franța) și Billie 
Jean King (S.U.Ă.). Prima a dis
pus în semifinale de Evonne Goo- 
lagong (Australia) cu 6—4, 6—4 iar 
King a întrecut-o pe R. Casals 
(S.U.A.) cu 6—1, 6—2.

în finala probei de d.ublu-băr- 
bați, cuplul sudafrican Hewitt— 
Mc. Millan a învins cu 7—5, 9—7, 
6—2 perechea australiană Bowrey- 
Davidson.

Aflat* tn turneu In Cehoslovacia, echi
pa feminin» de baschet Arhitectura 
București a jucat la Bmo cu formația 
Universității locale. Baschetbalistele ce
hoslovace au ciștigat cu 93—01 (53—19).

Echipe de fotbal Chemi» Helle șl-a re
luat activitatea competitional* susțlnlnd 
tn cadrul campionatului un joc restanță 
cu formația Dynamo din Dresda. Meciul 
«-a încheiat cu un rezultat egal : 2—3.

In cadrul turneului International de polo 
de la Volgograd s-au inttlnit echipa lo
cali Spartak șl formația Universității 
din Leyden (Olanda). Sportivii sovietici 
au învins cu 9—5 (2—0, 3—1, 3—2, 1—2).

La Budapesta s-a disputat întîlnirea de 
tenis de masă dintre selecționatele Un
gariei și Franței contînd pentru „Cupa 
ligii europene". Jucătorii maghiari au 
obținut victoria cu '6—1. In cel mai spec
taculos meci, Klampar a dispus cu 21—16, 
16—21, 21—18 de Secretin (Franța).

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-INTER
Comisia de disciplină a U.E.F.A., 

întrunită ieri la Geneva, a luat 
în discuție incidentele petrecute în 
cursul meciului din cadrul C.C.E., 
dintre Borussia Monchengladbach 
și Inter Milano, hotărînd următoa
rele : x.

— anularea meciului de la Mon
chengladbach și rejucarea lui în- 
tr-o altă țară și la o dată ce vor fi 
stabilite ulterior ;

— întîlnirea de la Milano se va

disputa conform programării Ia 3 
noiembrie ;

— formația Borussia Monchen
gladbach se amendează cu suma de 
10 000 franci elvețieni;

— terenul de la Monchenglad
bach se suspendă pentru un meci 
in cadrul 
(în actuala 
ție) meciul 
cel puțin
Monchengladbach.

competiției continentale 
sau într-o viitoare edi- 
urmînd a se disputa la 

100 km distanță de

Turneul de șah de la Halle

BAUMSTARK
PRINTRE FRUNTAȘE

BERLIN, 29 (Agerpres). — In turneul 
feminin de șah de la Halle, în fruntea 
clasamentului se află, după 7 runde, 
Kristol (URSS) cu 5% p. Pe locurile 2—4 
la egalitate se află Baumstark (Româ
nia), Eretova (Cehoslovacia) și Michel 
(R.D Germană) cu cite 4 p. In ultimele 
trei partide, Baumstark a remizat în or
dine cu Eretova (Cehoslovacia). Gheor- 
ghieva (Bulgaria) și Hpffmann (R. D. 
Germană).

In continuarea turneului pe care-1 între
prinde In Belgia echipa japoneză de 
volei „Fuji Film" a susținut o partidă 
In compania echipei țării. Voleibaliștii 
belgieni au repurtat victoria cu 3—2.
■

La 
de 
lor
Sportive d’Ivry .. ..
(Islanda). Oaspeții au obținut victoria cu 
15—14. învingători șl în primul tur 
(18—12), handballștii islandezi s-au cali
ficat pentru turul următor al competi
ției.
■

La Poznan a luat sflrșlt meciul de tenis 
dintre echipele Poloniei și Finlandei con- 
tind pentru cupa internațională organi
zată de federația suedeză. Au ciștigat 
cu 3—2 tenlsmanii finlandezi. In ultimul 
med, Pekka Salla (Finlanda) l-a învins 
cu 6—4, 7—9, 6—4 pe polonezul Nowicki.

Paris, s-a disputat tntilnirea retur 
handbal din cadrul „Cupei campioni- 
europeni" dintre echipele Union 

Paris șl Hafnarfjord

1 ATLETll DE LA C.A.U
I
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VICTORIOȘI
ra- 
de 
fi-

Dacă studenții bucureșteni au 
tat cîștigarea diviziei naționale 
atletism s-au consolat acum, la 
nele sezonului, cu o victorie interna
țională în meciul — ajuns la a V-a 
ediție — cu colegii lor varșovieni. 
Cu tot frigul pătrunzător, s-au în
registrat o serie de performanțe des
tul de valoroase :

BĂIEȚI : 200 m T. Petrescu
(C.A.U.) 22. 1, J Wiaczorek (A.Z.S.) 
22.2 ; 800 m ; Z. Gașpar (C.A U.)
1:59,0, D. Tit (C.A.U.) 2:00,0 : 3000 m : 
l.Kendzir (A.Z.S.) 8:36.0 ; 400 mg :
Gh. Petronius (C.A.U.). 54.0. T.
Kacprzak (A.Z.S.) 54.5. D.
(C.A.U.) 54,9 ; Lungime : J.
ziuk (A.Z.S.) 7,60 m. Al. 
(C.A.U.) 7,44 m; Prăjină: V.
mantie (C A.U.) 4 50 m; Disc:
Suha (C.A.U.) 44.24 m, Ciocan;
Popescu (C.A.U.) 58.66 m. 4x100 
C.A.U. 3:20,0. A.Z.S. 3:21.3.

FETE: 200 m: M. Zulkovska
(A.Z.S.) 25.2. Al. Angelescu (C.A.U.) 25.8. II ” - ■ - ■
400 m:

Jakab (C.A U.) 
El. Mirza (C.A.U.) 14.4, M. 
(C.A.U.) 14.8: înălțime: D.
nu (C.A.U.) 1.60 m. II. Bokor 
1.55 m. Greutate: El. Lefter 
12.36 m; Suliță: 
45,14 m. G. Bule (C.A.U.) 41.32 m.

Rezultat final: C.A.U. București — 
A.Z.S. Varșovia 17" P — 136 (băieți 
111—86; fete 67—50).

400 
54.0.

Melinte 
Hom- 

Abagiu 
. Gra- 

Gh.
V. 
ni:

A.

M.
Krausz (C.A.U.) 26.0;

E Adam.owicz (A.Z S.) 57. 4, 
58.7: 100 m g :

Milosoîu 
Muntea- 
(C.A.U.) 
(C.A.U.) 
(C.A U )A. Zirbo

Finala la cros-un
(Urmare din pag 1)

au participat nu mai pu(infor,
56 de fete".

Am cerut și părerea președintelui 
C.E.F.S. al sectorului II' Mihai An
gliei. Iată ce ne-a spus, printre alte
le :

— După fotbal, fetele noastre au 
îndrăgit crosul cel mai mult. „Elec
tronica". cu 40 de concurente în faza 
pe sector, (președinte Ștefan Drăgă- 
noiu) „Suveica" ' '
ocupă primele 
Personal, cred 
>n anul viitor 
venită.

Intre timp, 
cea mai bine 
fi salariata 
(sector VIII). __  ____ ___  ...
dent, bucuroasă de victoria pe care 
a obținut-o. Fiind foarte tînără nu-i 
deloo exclus să mai auzim și .în vii
tor despre ea. Poate chiar, în dome
niul sportului de performanță... Ne 
apropiem de alte două concurente. 
Alexandrina Stoian și Marilena Ciu- 
cu, ambele muncitoare la „Tricotajul 
roșu". Sînt bune prietene și au a- 
ceeași frumoasă vîrstă : 16 ani.

— Participăm pentru prima dată 
Ia o acțiune sportivă de masă. Iar

de

(25) și „F.E.A." (10), 
locuri ca participare, 
că reeditarea acțiunii 
va fi la fel de bine-

cursa s-a terminat și 
pregătită s-a dovedit a 
întreprinderii „Dacia", 
Elena Stan. Este, evi-

SlMBĂTA
Baschet : Sala Floreasca, de 

la ora 17: 
torul (f.A).
ca Galați

„Trofeul Carpați" la handbal feminin
(Urmare din pag. 1)

pregătirea meciului de la 13 de
cembrie, ce se va disputa la Gro
ningen, între echipele României și 
Iugoslaviei în cadrul 
lui mondial.

Formația României 
așa cum subliniam — 
mai bine, mai ales în atac. Jucă
toarele de la 9 m (îndeosebi Si
mona Arghir și Doina Băicoianu) 
trag mai mult și mai bine, ame
nință permanent poarta, creînd de
ruta în sistemul defensiv advers. 
Dacă va fi folosit mai insistent ex
celentul pivot, care este Rozalia 
Sos, eficiența atacului va spori 
evident. Paradoxal (fiindcă acesta 
era compartimentul forte), apăra-

campionatu-

evoluează — 
din ce in ce

rea manifestă acum mai puțină si
guranță. In sistemul 4+2, în ca
drul căruia Sos se repliază greu, 
ducînd la un fel de 3+3, s-au' creat 
joi, în meciul cu Iugoslavia, breșe 
țirin care adversarele au marcat 
și puteau încă să mai marcheze. A- 
ceastă evidentă șl gravă carență 
trebuie să formeze un obiect de 
studiu atent pentru antrenori

Așteptăm cu nerăbdare Ultimele 
confruntări ale . reprezentativei 
noastre, în cadrul cărora sîmbătă 
vor întîlni. campioana mondială — 
Ungaria, iar duminică — liderul 
handbalului feminin internațional 
al ultimilor doi ani — R.D. Ger
mană. Cele două partide vor în
tregi opinia generală asupra po
sibilităților actuale și de viitor

«le echipei feminine de handbal 
a României.

P. S. Accidentată in meciul cu 
Iugoslavia, Aneta Schramk.0 nu va 
mai putea evolua în echipa națio
nală aproximativ trei săptămîni.

în meci feminin de popice

BUDAPESTA 2348-2335

Meciul Dinamo - U. T. A

ta Cluj a avut Ioc tntilnirea Interna
tional* amical* de popice dintre forma
țiile feminine Voința și Ferenevăros Bu
dapesta, campioana Ungariei. Clujencele, 
mai omogene, au ciștigat cu 2348—2335 
popice doborite. Cele mal bune realiza
toare au fost Toth Gyulane 417, Nadas 
Kalman? 415 de la Ferenevăros, respec
tiv, Edith Nagy 404 și Elisabeta Kacz 405 
pd. Sîmbătă are loc turneul individual.

E. FEHERVARI, coresp.

(Urmare din pag. 1) victorie studențească. După logica... 
fotbalului, însă ne abținem. SEMINAR INTERNAȚIONAL

Proca le-au pierdut pe amîndo.uă in 
orașul lor. de la poalele Tîmpei. 
Așadar, după logica ultimelor rezul
tate (ne gînrlim, desigur, și la acel 
3—0 din partida Universitatea Cra
iova — Rapid) am opta pentru o

i

veritabil succes!
faptul că ani reușit să ne calificăm in 
faza finală pe municipiu ne determină 
ca și în viitor să ne numărăm prin
tre cele care vor lua startul.

In încheierea reportajului nostru, 
consemnăm cuvintele tovarășului Gh 
Dumitrescu, metodist C.M.E.F.S., a 
căruj prezență activă am remarcat-o 
printre „oficiali" : „Mai ales printre 
tinerele salariate din întreprinderile 
cu profil feminin din Capitală, între
cerile din cadrul „Cupei Diana" au 
găsit foarte multe adepte. Faptul de
monstrează necesitatea nu numai a 
repetării unor asemenea acțiuni, ci și 
extinderea lor prin includerea mai 
multor sporturi".

într-adevăr, inițiatorii și organiza
torii acestei acțiuni, trebuie să-și in
tensifice eforturile și în viitor, pentru 
a conferi sportului de masă un atri
but imperios necesar : continuitatea.

Rezultate : 1. Elena Stan : 2. Stana 
Giurea (Tricotajul roșu) ; 3. Teodora 
Stoican (Dacia) ; 4. Margareta Băn
cuță (Electronica) ; 5. Eugenia Cre- 
țu (Dacia) ; 6. Ioana Nistor (Firul 
alb). Pe sectoare : 1. sectorul VIII ; 2. 
sectorul VI ; 3. sectorul II.

tn semifinalele „Cupei Diana" Ia 
fotbal s-au calificat reprezentativele 
sectoarelor IV (6—0 cu echipa secto
rului III) și VIII prin tragere la sorți. 
(0—0 cu echipa sectorului I).

JIUL. Constănțenij se 
la al doilea joc pe propriul te- 
petroșenenii la a doua depla- 
consecutivă, Constănțenij se 

după un 1—0 în dauna campi-

FARUL 
află 
ren.
sare 
află . _ .
oanei. petroșenenii vin după un 0—3 
în favoarea Politehnicii Iași.

Ultimele cifre ar pleda, deci, In 
favoarea formației gazdă

A.S.A. TG. MUREȘ 
LUL. Un meci, în aparență, 
prea multe probleme pentru 
lui Bone. Dar. nu știm ce ne 
că acel 5—0 din partida F.C. 
— Petrolul complică lucrurile 
oarecare măsură...

PETRO- 
fără 

elevii 
spune 
Argeș 
intr-o

Intre 22 și 27 noiembrie se vor 
desfășura la Predeal lucrările unui 
seminar internațional în probleme
le prevenirii accidentelor în munți 
și ale salvării celor accidentați. 
Organizat de Federația noastră de 
turism-alpinism cu concursul Mi
nisterului Turismului și al Minis
terului Sănătății, seminarul se va 
bucura și de prezența unor specia
liști din Austria, Cehoslovacia și 
R.F. a Germaniei.

pro- 
prin 
prin 
Vogi

înmormântarea va avea loc du
minică, la ora 14, Ia cimitirul Belu 
(catolic).

Federația română de fotbal aduce 
la cunoștință, cu adincă mîhnire, 
încetarea din viață a antrenorului

el aflîndu-se la cîrma c- 
naționale.
contribuția adusă la 

fotbalului românesc,

Vogi, membru al Biroului 
președinte al Colegiului 
de antrenori, neobosit slu- 
fotbalului, căruia i-a de-

BIROUL FEDERAȚIEI ROMANE 
DE FOTBAL

Emeric 
federal. 
Central 
jitor al 
dicat aproape 50 de ani de viață, 
ca jucător și antrenor, in repetate 
rinduri 
chipei

Prin 
greșul 
luciditatea și sobrietatea sa, 
simțul său pedagogic, Emeric 
lasă in urmă numai regrete.

LOTO-PRONOSPORTLUPTE : sala Dinamo, de la ora 
10: Dinamo Buc. —• Rapid Buc.
— IPROFIL Rădăuți; sala Pro
gresul, 
Buc. — Dunărea Galați —, 
Bacău. Meciuri în 
natului 
mane, echipe.

POLO : Bazinul 
la era 9: Rapid ■ 
ora 17: Rapid — C.S.M. Cluj.

POPICE: Arena Giulești: : 
pid — Petrolul 
Gloria : Gloria 
Galați, meniuri 
masculin divizia 
încep la ora 8.

RUGBY: Parcul copilului, de 
la ora 9: Steaua — Universita
tea Timișoara. Grivița Rosie — 
Agronomia Cluj; teren Dinamo, 
ora 11 : Dinamo — Știinta Petro
șani (div. A); teren Tineretului 
IV. ora 10 : A.S.E. — Ș.N. Olte
nița; teren Olimpia, de 
10.30 : Olimpia — I.T.C..
— Aeronautica; teren 
ora 9: Rapid — Voința < 
ța (div. B)

VOLEI: Sala Giulești. 
ora 8,30: C.P. București • 
tatea Arad (f.A). Rapid 
versitatea Cluj (m.A), sala Con
structorul, de la ora 8: Aurora 
București — Electra Buc. (m.B), 
Constructorul — Penicilina Iași 
(f.A). A.S.E. București — Orizon
tul Bacău (f.B), Locomotiva — 
Medicina (m.B); sala Dlnamo, 
de la ora 9: Dinamo — Univer
sitatea Craiova (m.A). Steaua — 
Viitorul Bacău (m.A), I.E.F.S.
— Progresul (m.A).

TIR: Sala Floreasca II, de la 
ora 8.30: campionatul național la 
arme cu aer comprimat.

versitatea Timișoara (f.A); sala 
Giulești. de la _ora 10: Rapid — 
Universitatea 
Rapid — Crișul 
meciuri în cadrul diviziei A.

BOX : Caș» de cultură a sect. 
VI (calea RahoVei nr. 151) : „Cupa 
Construcția".

CICLOCROS: comuna Dobro- 
iești, ora 10 : „Cupa Flacăra”

FOTBAL : Stadionul Progresul, 
ora 11: Progresul Buc. — Chimia 
Rm. Vîlcea (divizia B); ora 13: 
Progresul Buc. — Delta Tuleea

(m.A),Timișoara
Oradea (f.A),I.E.F.S. — Construc- 

I.E.F.S. — Politehni- 
(m.A). PoltehniCa — 

Steaua (m.A), meciuri 
diviziei A.

BOX: 
Combinata 
Răsăritul 
republican

FOTBAL 
gust”, Ora 
Politehnica 
Rapid Buc. 
(div. j" ;. 
13: Dinamo Buc. 
neret); 
U.T.A.

POLO :
la ora 17: C.S.M. Cluj — Voința 
Cluj.

POPICE: arena Constructorul: 
Constructorul — Petrolul Băicoi, 
arena Giulești; Rapid — Voința 
Buc. ; arena Gloria ; Gloria Buc. 
— Voința Ploiești, partide în 
campionatul feminin, divizia A. 
Toate reuniunile încep la ora 16.

RUGBY: teren Constructorul, 
ora 15,30: Constructorul — Arhi
tectura (div. B)

VOLEI: Sala Floreasca, ora 
15.30: Viitorul Buc. — Spartac 
(f.B) ; sala Institutului Pedagogic, 
de la ora 16: Flacăra roșie Bucu
rești — Confecția (f.B), Univer
sitatea — Progresul (f.B).

TIR : Sala Floreasca II, de 
ora 8,30. campionatul național 
arme cu aer comprimat.

DUMINICA
Baschet: Sala Floreasca, de 

ora 9,30: I.C.H.F. — Mureșul Tg. 
Mures (m.A), Politehnica — Uni-

în cadrul
Sala Giulești,

Metalul + 
Caracal 

pe echipe).
Stadionul

11,15: Rapid Buc.
Iași (tineret); ora 

— Politehnica 
A); stadionul Dinamo, 
' ----- 2__. — U.T.A.

ora 15: Dinamo Buc. 
(divizia A).

Bazinul Floreasca,

ora 18: 
Rapid — 

(campionat
„23

itfergeiti

de la ora 10: Progresul 
‘ A.S.A.

cadrul campio- 
de greco-ro-republican
Floreasca, de 

Voința Cluj,
Ra-

Ploiești, arena 
— Constructorul 
în campionatul
A. Reuniunile 

I

A început vtnzarea biletelor pentru tra
gerea excepțională Pronoexpres din 7 
noiembrie 1971. Această tragere oferă 
Jucătorilor clștlguri in bani de valoare 
variabilă și fixă, autoturisme DACIA 
1300 și DACIA 1100, excursii a ctte două 
locuri MOSCOVA — LENINGRAD, durata 
cca. 5 zile, și excursii la PARIS cu o 
durată de cca. 8 zile.

Puteți participa cu bilete de 3 lei, 6 
lei și 15 lei varianta. Cu 15 lei partici
pați la toate extragerile cu șanse mari 
de ctștig.

Stmbătă 6 noiembrie a.c., ULTIMA ZI 
pentru procurarea biletelor.
• Pentru a putea participa la con

cursul Pronosport nr. 44 de mtlne, amin
tim jucătorilor că astăzi este ULTIMA 
ZI In care Ișl mai pot depune buletinele.

LOTO

in 
a unor di- 
sensul unei 

judicioase 
hochei, fot

bal. popice, volei). De asemenea, 
calendarul 1972 prevede competiții 
republicane de zonă și finale intr-un 
număr sporit de localități. In scopul 
impulsionării sportului de perfor
manță în toate județele. Astfel, eta
pele de zonă și finale ale celor cca. 
400 de competiții principale se vor 
desfășura în 40 de localități. La a- 
cestea se adaugă alte zeci de locali
tăți în care se dispută meciuri din 
diviziile școlare; de juniori și seni
ori la jocurile sportive.

în stabilirea localităților s-a ținut 
seama de planul de dezvoltare al 
județelor, de baza materiala si ca
pacitatea de organizare (ex. Galați 
și Constanta — box; Timișoara — 
handbal, gimnastică; Cimpulung 
Muscel — atletism; Botoșani — at-

---------- -- --- '-u _ 
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, comisiile 
impulsiona 
sporit de

activității

educa- 
cu or-

ganele județene 
invățămint, ale 
zației pionierilor 
dată calendarul 
activității sportive 
calendar va conține, pe lingă etapele 
locale ale competițiilor republicane, 
și competiții proprii, organizate de 
comisiile județene pe ramură de 
sport si de ceilalți factori cu atri
buții în domeniul sportului.

Deoarece concursul 
elementul dinamic care 
nează dezvoltarea fiecărei 
de sport, de conținutul 
sportive județene și mai 
mărirea îndeplinirii lor 
pinde în mare măsură 
dimensiunile activității 
masă si de performanță.

constituie 
impulsio- 

ramuri 
calendarelor 
ales de ur- 
ritmice de- 
calitatea si 

sportive de

i
I
I
I
I
I
I

ora

la 
la

la

(juniori), terenul Laromet, 
11 : Tehnometal Buc. — Electronica 
Buc (divizia C)'; 
structorul, ora 11: 
Buc. — Dinamo 
vizia C); terenul 
T.M.B. Buc. — 
(divizia C); teren 
Sirena Buc. — 
Buc. (divizia C);
Buc. — FI. roșie Buc. (divizia C).

HANDBAL : Teren Progre
sul, ora 9: I.S.E.M. Buc. — Vo
ința Rădăuți (f.B). ora 10: Pro
gresul — Polit. Galați (f.B); te
ren Voința, ora 11,15: 
Buc. — Chimia Făgăraș 
teren Constructorul, ora 
Constructorul — Spartac 
(f.B).

terenul Con-
Unirea Tricolor 

Obor Buc. 
T.M.B., 
Victoria

i Voința,
Mașini
ora 11:

la ora 
. Vulcan
Giulești, 
Constan-

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA 

DIN 29 OCTOMBRIE 1971 :
FOND GENERAL 
DE CÎȘTIGURI : 1 093 838 lei.

(di- 
ora .11: 

Lehliu 
ora 9: 
Unelte 
Voința

Voința 
(f.B); 
15,30: 

Ploiești

de la
— Sănă-
— Uni

Extragerea I :
78 31 33 58 68 41

FOND DE PREMII :
63 53 50

521 622

22 12
572 216

lei.

lei.

Extragerea a n-a :
26 84 23 66 61

FOND DE PREMII :

Plata premiilor va începe, în Capi
tală, de la 8 noiembrie pînă la 13 

J ................................. 9 noiem-
1971 in-

decembrie ; In tară, de la 
brie pînă la 13 decembrie 
clusiv.

RubricS redactată de 
PRONOSPORT.
— .... ■ ■ , N ,

--------------...............................

LOTO-


