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MECA
NICA FINA din> Sinaia, în aceste 
zile premergătoare marelui eve
niment din viața, partidului și sta
tului nostru — Congresul al XI-lea 
al P.C.R. — constituie un bun 
prilej pentru reporter de a. sem
nala puternica efervescență în 
muncă existentă la această mare 
unitate industrială.

Renumită în țară și peste hota
re pentru aparatura de injecție 
care echipează motoarele Diesel 
de pe nave maritime și fluviale, 
tractoare, autocamioane, locomoti
ve etc., uzina sinăiană întîmpină 
Congresul al XI-lea al P.C.R. cu 
realizări de prestigiu : planul a- 
baal a fost îndeplinit cu un avans 
de 93 de zile, iar angajamentele 
suplimentare în cinstea marelui 
eveniment — un milion de lei la 
producția globală și un milion la 
producția marfă — sînt pe cale 
de a fi îndeplinite. Produsele uzi
nei se exportă în peste 70 de țâri 
de pe toate continentele. intre 
■acestea numărîndu-se S.U.A. Ca
nada, Franța. Anglia și altele cu 
vechi tradiții industriale. Reali
zate la început pe bază de licen
ță, aceste produse au devenit re
pede competitive datorită hărni
ciei șl măiestriei colectivului uzi
nei. fiind cerute astăzi — așa cum 
sublinia directorul general, tova
rășul 
muncii 
uzinele 
țele.

Dar

cu rezultate de prestigiu 
domeniul sportului. Aici a

Aurel Bnghtci, Erou ai 
socialiste — chiar de către 

care au furnizat licen-

uzina din Sinaia se min-

drește 
și în 
fost și continuă să fie ..pepinie
ra de aur“' a bobului românesc. 
Vizitind uzina, oricine îți vorbeș
te cu mîndrie de maistrul Ion 
Panțuru, medaliat la J.O. de iar
nă din 1968, la Campionatele mon
diale de la Lake Placid și la „eu
ropenele" de la Tgls. Intrînd în 
secția de metrologie, îi întîlnești 
pe maistrul Dumitru Focșeneanu, 
„secundul" lui Panțuru în princi
palele victorii ale acestuia, și pe 
Victor Papadopol, 
înaltă calificare, 
echipajului României de bob 
la Sapporo. Pe lingă aceștia, uzi
na îi mai are pe strungarii Gh. 
Crăciunescu și Valeriu Bunca, 
ambii boberi cu largi persoective, 
primul ca frinar, iar al doilea ca 
pilot.

— Uzina noaștră a dat si con
tinuă să dea tdt sprijinul hoheri
lor sinăieni și nu numai lor. ne 
spune tovarășul Aurel Boghici. 
Pentru prima dată, fabricăm bo
buri românești. La început, un lot 
de 8—10 bucăți. Sîntem siguri că. 
așa cum s-a întimplat și in ceea 
ce privește aparatura de injecție, 
boburile noastre vor depăși cali
tativ multe din cele produse de 
firmele străine. Uzina noastră 
sprijină, de asemenea, realizarea

muncitor de 
component al

— 4,

Sever NORAN

(Continuare in pag a 2-a)

MIINE, IN PARCUL TINERETULUI

MARELE CROS POPULAR
Mîine, începînd' de la ora 10, 

Parcul tineretului din Capitală 
va găzdui o mare acțiune sporti
vă de masă : Crosul popular de
dicat celui de al XI-lea Congres 
al partidului. Tn jur de 10 000 de 
tineri vor fi prezenți la start, pe 
diferite categorii de vîrstă : 12—14 
ani (băieți și fete), 15—17 ani 
(băieți și fete), și peste 18 ani 
(băieți și fete). Organizatorii — 
C-M.B.E.F.S-, in colaborare cu

Consiliul municipal București al 
U.T.C., Consiliul municipal al 
Organizației pionierilor. Inspecto
ratul Școlar. Consiliul Sindicate
lor, Centrul Universitar București. 
M.A.N. și M.I. — vor oferi 
cîștigătoriior cupe, materiale spor
tive și diplome. De asemenea, zia
re centrale, printre care și ziarul 
„Sportul", vor . oferi cupe ciștigâ- 
torilor acestei mari competiții de 
masă.

ASEARĂ, LA PALATUL SPORTURILOR Șl CULTURII, ÎN MECI AMICAL DE HANDBAL

ROMÂNIA-R.F. GERMANIA 20-18
— Mîine, partidei revanșă, la Ploiești —

Kicsid, ia excelentă 
echipa României.

Aproape 6 000 de bucurester.i au 
ținut să fie, ieri, prezenți la reîn- 
tilnirea lor cu handbaiiștii noș
tri fruntași, reîntîlnire prilejuită 
de partida dintre selecționatele 
României și R. F. Germania — 
găzduită de impunătorul Palat al 
Sporturilor și Culturii. Calda at
mosferă creată de acest generos 
public a constituit un excelent 
stimulent pentru cele două for
mații. care s-au angajat din pri
mele minute intr-o aprigă dis
pută, abundentă în faze de maro 
spectacol și încheiată, spre satis
facția celor prezenți, printr-o vic-

DIVIZIA A LA FOTBAL - ETAPA A XIII a

MECIURILE DINAMO-,,U' CRAIOVA

dispoziție de șut, ie înaltă, trage puternic fi înscrie un nou gol pentru 
Foto : I. MIHAICA

torie a jucătorilor români i 20—1» 
(*-*).

Jocul a fost echilibrat, oaspeții 
dovedind că alcătuiesc o echipă 
ambițioasă, extrem de rapidă și 
cu evidente înclinații spre un 
handbal modern, cu o apărare 
foarte activă. In această situație, 
selecționata română, care nu a 
beneficiat de aportul lui Birta- 
lan (accidentat, el a jucat doar 
cîteva minute în prima repriză), 
a trebuit să facă eforturi mai 
mari decît ar fi fost de bănuit. 
După ce scorul s-a menținut a- 
propiat în prima parte, ea a 
reușit să se detașeze decisiv în 
repriza secundă : il—8 (min. 35), 
14—10 (min. 43), 17—13 (min. 49), 
20—16 (min. 57). La acest scor a 
intervenit, însă, o prematură re
laxare și rezultatul final s-a sta
bilit la o diferență de două go
luri.

Arbitrii iugoslavi M. Mitrovici

și P. Petrovici au condus, în ge
neral, corect următoarele for
mații :

ROMANIA : Penu (Dincă) —• 
Licu (3), Kicsid (10), Tudosie (1), 
Voina (1), Gațu, Stock!, Cosma 
(3), Gunesch (1), Birtalan, Dră- 
găniță (1).

R. F. GERMANIA : Jaschke 
(Hofmann) — Moller (1), Westebbe 
(3), Spengler (4), Deckarm (3), 
Brand (1), Kluhspiess, Becker, 
Pickel (2), Sommerfeld. Hahn (4).

. ★
In deschidere Selecționata uni

versitară — Selecționata de tine
ret (masculin) 19—20 (9—8), iar
Selecționata Divizionară A a în
vins Selecționata Divizionară B 
(feminin) cu 22—13 (11—7).

Meeiul revanșă, dintre forma
țiile României și R. F. Germa
nia, are loc duminică la Ploiești 
la ora 18,30.

Călin ANTONESCU

Șl U.T.A.-A.S.A. DOMINĂ PROGRAMUL
La capătul unei sâptămini în

cărcate, datorită meciurilor de 
Cupă care au avut loc marți ți 
miercuri, fi care au necesitat in 
multe cazuri deplasări lungi, divi
zionarele A sint chemate să sus
țină noi confruntări, de data a- 
ceasta in cadrul campionatului.

Programul oferă azi și miine 
partide interesante, dintre care se 
detașează meciul de pe stadionul 
Dinamo, in care actualul lider în- 
tîlnește pe campioana țării. Și la 
Arad, un joc de atracție. U.T.A., 
care de la o etapă la alta a urcat 
pină la locul 4, evoluează in com
pania ocupantei locului 2, o altă 
revelație a sezonului, A.S.A. Tg. 
Mureș. La Pitești, doar la cîteva 
zile, F. C. Argeș și „U“ CIuj-Na- 
poca se intilnesc din nou. Vor 
reuși, oare, piteștenii să-și ia re
vanșa după severul eșec din Cupă? 
Prin prisma rezultatelor preceden
te (mai ales in cazul meciului de 
la Reșița) și celelalte partide se a- 
nunță interesante, ca dealtfel, ți 
jocul de la Galați, unde Steaua in- 
tilnește fosta echipă a actualului 
său antrenor.

PROGRAMUL ETAPEI 

A Zi

BUCUREȘTI: Sportul studențesc — Olimpia S. Mare
(Se joacă pe stadionul Steaua și va fi televizat in întregime)

MIINE

PITEȘTI: 
GALAȚI : 
ARAD : 
BUCUREȘTf :

CLUJ-NAPOC/
IAȘI
BRASOV
REȘIȚA

Fotbal club 
Fotbal club 
U.T. A.
Dinamo

C. F. R. 
Politehnica 
Steagul roșu 
F. C. M.

Toate meciurile încep la ora IA

Niță in luptă pentru balon cu doi dinamccișt:. Cheran ți Dinu. Paze din- 
tr-o partidă Dinamo — Utuv. Crmot-a, disputată în campionatul trecut

— „U" Cluj-Napoca
—■ Steaua
— A.S.A. Tg. Mureș
— Univ. Craiova

(stadion Dinamo)
— Chimia Rm. Vilcea 
— Jiul
— „Poli* Timișoara 
— F. G Constanța

1. DINAMO
2. A.S A. T» Mure*
X F.CM. Reșița
4. U.T.A.
5. Olimpia Sat» Mare
4. jiul
7. Steaua
8. Uni*. Craiova
9. Politehnica Timiș.

10. C.F.1t Cluj-Nnpcca
11. „U- Cluj-Napoca
12. F.C. Argeș
13. Steagul roșu
14. F.C. Constanța
15. Spoitul studențesc
16. Politehnica lăți
17. Chimia Rm. Vilcea
18. F.C. Galați

12 r 1 2 23 I 19
12 8 1 3 21-16 17
12 7 2 3 17-12
12 6 3 3 14-10 13
12 6 1 5 12-H 13
12 4 4 4 17-12 12
12 5 2 5 18-15 12
12 4 4 4 16-14 12
12 5 2 5 9- 8 12
12 4 4 4 11—13 12
12 4 4 4 18-14 12
12 5 1 6 16—14 11
12 4 3 5 15-11 11
12 4 3 5 14-15 11
12 4 2 6 13-20 19
12 4 0 8 13-20 8
12 2 4 6 7-21 8
12 2 1 9 4-18 3

(Citiți în pag. a 7-a alte amă
nunte privind activitatea fotbalis
tică : vești de la divizionarele A, 
confidențe, știri, programul loturi
lor naționale ș.a.) —

MIINE, LA SUMPERK 

CEHOSLOVACIA - ROMÂNIA 
ta campionatul Europei la rugby

Ziua de miine are o deosebită 
semnificație pentru rugbyul nos
tru. Aceasta deoarece partida de 
la Sumperk, cu Cehoslovacia, din 
cadrul campionatului european, 
coincide cu cifra 100. Așadar, mîi
ne o partidă jubiliară, care, spe
răm, va fi absolvită cu bine de 
rugby știi noștri. Reamintim, ei au 
învins, pe rinei. în acest an Ma
rocul (22—9. la Casablanca), Polo
nia (20—6, la București), Spania 
(20—9. ia Timișoara), Ceho
slovacia (18—15), K. D. Germană 
(49—0). echipa campioană a 
U.R.S.S. FILI Moscova (26—0) — 
toate aceste ultime trei întllniri au 
avut loc în Bulgaria, la Albena — 
și, în fine. Franța (15—10, la 
București). Partida cu XV-le fran
cez a inaugurat, de altfel, noua 
ediție a campionatului european 
și noi credem că ea a fost deci
sivă în ceea ce privește stabilirea 
clasamentului final al competiției. 
Iată de ce rugby știi români nu au 
voie să facă nici un pas greșit 
pentru a nu rata marea perfor
manță, către care, prin frumoasa 
victorie asupra Franței, i s-a des
chis drumul...

Animați de aceste simțăminte ei 
se vor prezenta mîine pe stadio
nul din Sumperk cu un singur 
gînd : acela al victoriei, care, în 
mod normal, nu le poate scăpa. 
Pledează în această direcție și 
palmaresul direct al întîlnirilor 
româno—cehoslovace, de-a lungul 
anilor. Iată-1 : 16 :— 15 — 1 — 0, 
273:93. Deci, un bilanț net favo

rabil, singura egalitate fiind cbn- 
semnată la Praga în 1966 (9—9).

Echipa României, pregătită de 
antrenorii Petre Cosmănescu si 
Valeriu Irimescu, va fi, în linii 
mari, aceeași din ultima partidă 
cu Franța, și anume : fundaș — 
Durbac (Steaua) : treisferturi — 
lanusicvici (Farul), Nica (Dina
mo) ; Manca (Farul), Constantin 
(Dinamo) ; mijlocași — Nicolcscu 
(Sportul studențesc), Bărgăunaș 
(Grivița Roșie) ; înaintași — 
Pop, căpitanul echipei (Grivi- 
ța Roșie), Postolache (Steaua), 
Stoica Enciu. (Știința Petroșani) ; 
Mușat și Daraban (ambii Farul) ; 
Ciornei (Steaua), Munteanu (Stea
ua), Dinu (Grivița Roșie). Rezer
ve : Baciu (Dinamo) — înaintaș, 
Budică și Burghelea — treisferturi. 
Noutățile : Mușat și Stoica Enciu, 
printre înaintași, ultimul înlocu- 
indu-1 pe timișoreanul Tătucu, 
iar primul pe Dumitru ; la gră
madă, Bărgăunaș (în locul lui 
Florescu) și Ianusievici, pe aripă 
(preferat lui Burghelea).

Cehoslovacii. care recent au 
cedat la limită (3—4) în fața Po
loniei, la Gdansk, vor alinia, pro
babil, formația Kublbeck — Kuc, 
Sadlo, Kudrha (Jersak), Unger- 
man — Kourck (căpitanul echi
pei), Mrazcinsky — Iloracek, Shall, 
Krecl — Stransky, Hurnik — 
Cermak, Luska, Matejka.

Partida va fi arbitrată de fran
cezul" Gerard Chardon.

Dimitrie CALLIMACHJ



t)upă primul tur al Dîvîzîeî A la handbal feminin
*

PENTRU ATINGEREA COTELOR ÎNALTE, SE IMPUNE 
0 INTENSĂ Șl CONTINUĂ ACTIVITATE DE PREGĂTIRE

ÎN PRIMA ZI A TURNEULUI DIVIZIONAR DE TENIS DE MASĂ

MECIURI DIRZE, SPECTACULOASE

r Primul tur al campionatului fe
minin de handbal a scos din nou 
in evidență (dacă mai era nevoie) 
superioritatea evidentă a formați
ilor studențești, faptul că ele do
mină — în continuare — cu auto
ritate întrecerile pentru titlu și, 
firesc, dau cele mai multe jucă
toare lotului național. Universita
tea Timișoara, Universitatea Bucu
rești și I.E.F.S. sint cele trei „a- 
lese" din rindul cărora, ca și a- 
nul trecut, ca și acum doi ani, ca 
și acum... mulți ani, va fi încu
nunată campioana țării. Este, de
sigur, un mare merit al cluburilor 
studențești, care contribuie direct 
la dezvoltarea handbalului feminin 
de performanță.

După cele 11 etape ale turului 1 
se pune, in mod firesc, întrebarea: 
care este valoarea actuală a cam
pionatului feminin ? Fără discuție, 
se poate spune că el a înregistrat 
un oarecare progres valoric. Nu
mărul jucătoarelor cu un înalt ni
vel tehnic este ceva mai mare, 
pregătirea fizică a loturilor sub
stanțial imbunătățită și — ca ur
mare — mai multe meciuri, com- 
parativ cu ediția trecută, s-au a-

na-

an 
Di- 
lor

propiat de nivelul exigentelor fi
rești pentru handbalul care define 
locul II in lume. Cu toate aces
tea, ritmul progresului nu este cel 
dorit. Și ne îngrijorează faptul, 
pentru că el se va reflecta și in 
comportarea reprezentativelor 
ționale-

O primă carență remarcată 
evoluția celor 12 formații din 
vizia A este aceea că marea
majoritate nu reușesc să mențină 
un ritm uniform (dacă nu chiar 
in creștere) de-a lungul a 11 eta
pe. Unele echipe (I.E.F.S., Univer
sitatea Iași ș.a.) au inceput furtu
nos și au terminat... la pas. Altele 
au avut perioade ascendente și des
cendente (Universitatea Timișoa
ra), pentru ca unele să nu se poa
tă regăsi deloc (Confecția). Este 
vorba de pregătirea efectuată ina
inte de start și — mai ales — de 
aceea realizată pe parcursul între
cerii. Colegiul central al antreno
rilor are datoria să dezbată — in 
interesul general al handbalului 
nostru feminin — această carență 
cu grave repercusiuni.

Mergind din aproape în aproa
pe, vom pune in discuție și faptul

LOTUL ROMÂNIEI
PENTRU „TROFEUL CARPAȚI"

Așa cum am anunțat, cea de a 
XV-a ediție a „Trofeului Car- 
pați", competiție internațională 
rezervată reprezentativelor femi
nine de handbal, se va desfășura 
între 19 și 24 noiembrie in sala 
.Victoria din Ploiești.

• Alături de cîțiva dintre cel 
mai buni cavaleri ai fluierului 
din țara noastră, la această în
trecere vor oficia și două cupluri 
de arbitri de peste hotare î Ohlsen
— Jensen (Danemarca) și Kypson
— Rybar (Cehoslovacia).

• Lotul României, pregătit de 
antrenorii Constantin Popescu și 
Dan Bălășescu, cuprinde urmă
toarele jucătoare I Lidia Stan, 
Elisabeta Ionescu, Viorica Ionică 
și Ana Man — portari, Terezia 
Popa, Viorica Vieru, Georgeta 
.Vasile, Cristina Petrovici, Maria
na Mihoc, Iuliana Hobincu, Mag
dalena Trandafir, Rozalia Șoș, 
Doina Furcoi, Monica Mihăilă,

Tiinde Biro, Simona Arghir, Doi
na Cojocaru, Irene Oancea, Mag
da Mikloș, Maria Popa, Elena 
Frîncu, Goergeta Lăcustă, Victo
ria Amarandei, Constantina Ilie- 
Pițigoi, Niculina Iordache, Maria 
Boși, Viorica Cojocărița, Maria 
Serediuc. Din acest lot vor fi 
alcătuite echipele A și B ale 
României, ambele participante la 
„Trofeul Carpați“.

• Reprezentativa României a 
susținut pînă acum 187 de parti
de, din care a cîștigat 90, a făcut 
15 „remize" și a pierdut 82.

• Duminică sosește la Ploiești 
reprezentativa Poloniei. Formații
le R.D. Germane, 
Uniunii Sovietice 
sosirea pentru luni.

• Programul de 
întrecerilor (19, 20, 
noiembrie) i meciul

Iugoslaviei și ■ 
și-au anunțat

desfășurare a 
21, 23 și 24 
I — ora 17, 

meciul II — ora 18,15, meciul III 
— ora 19,30.

„BIJUTIERII" MECANICII FINE
(Urmare din pag. 1)

pîrtiei de bob, care va face ca 
Sinaia să intre în 
tropolelor" bobului 
vinia, Lake Placid, 
d’Ampezzo...

Secția de bob 
însă, singura mîndrie a Uzinei de 
mecanică fină. Asociația sportivă 
are o echipă de lupte în Divizia 
A, o echipă de fotbal în Divizia 
C, iar în campionatele republi
cane de popice reprezentativa 
uzinei asaltează cu reale perspec
tive Divizia A. în spiritul Hotă- 
rîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din 
februarie-martie 1973, ca și al pro
iectului de Program al partidului, 
în care se prevede că „Cultura 
fizică și sportul vor face parte in
tegrantă din măsurile privind dez
voltarea fizică armonioasă și păs
trarea sănătății poporului", asocia
ția sportivă a uzinei acordă o mare 
atenție sportului de masă. In în
tâmpinarea Congresului s-au orga
nizat numeroase

circuitul „me- 
mondial : Cer- 

Igls, Cortina

nu constituie,

deosebi de orientare turistică, șah 
și popice, iar gimnastica în pro
ducție în principalele sectoare — 
sculârie,
central — se practică cu regula
ritate.

— Congresul al XI-lea al P.C.R. 
ne găsește antrenați într-o vie ac
tivitate de construire de baze 
sportive, ne spune Nicolae Pău- 
nescu, vicepreședintele asociației 
sportive. Lucrăm intens pentru 
terminarea terenului de fotbal de 
la intrarea sudică a orașului. Se 
află in curs de amenajare o sală 
de lupte, iar prin supraetajarea 
clubului uzinei vom avea in cu- 
rînd o sală de sport cu o supra
față de 260 metri patrațL In 
așteptarea evenimentului de covir- 
șitoare importanță pentru partidul 
și poporul nostru, acționăm cu 
mai multă vigoare pentru ca in 
cartea de aur a uzinei noastre să 
putem înscrie, alături de succe
sele in producție, cit mai multe 
reușite și în domeniul sportului, 
cu precădere activitatea de
masă.

turnătorie, pavilionul

o serie de formații fruntașe alecă 
handbalului nostru (Universitatea 
Timișoara, I.E.F.S., Universitatea 
București, Textila Buhuși ș.a.) ma
nifestă fluctuații bizare de formă. 
Ele joacă un meci foarte bine, u- 
neori chiar excelent, pentru ca în 
partida următoare să fie de nere
cunoscut. Se intimplă ca și pe 
parcursul aceleiași intilniri să ai
bă un comportament total diferit: 
o repriză de maestre, alta de... în
cepătoare. Sint formații (de Divi
zia A !) care nu marchează nici un 
gol intr-o repriză și altele care în
scriu un punct sau două... Situația 
— inadmisibilă — nu poate fi 
curmată decit printr-o activitate 
de pregătire asiduă, indelungată.

Am subliniat, nu o dată, rolul 
important al antrenorilor și al sec
țiilor de handbal, al federației și 
al organismelor sale, in obținerea 
unui real progres valoric al hand
balului nostru feminin. Nu putem 
omite insă îndatoririle jucătoarelor. 
Prea puține dintre ele dovedesc 
sirguință, acceptă un volum mai 
mare de antrenament, intensitatea 
impusă de nivelul in creștere al 
jocului. Se plictisesc 
ales cind este vorba 
jocului in apărare), 
apatice, nereceptive 
antrenamentului modern, 
se află geneza penuriei 
dee tehnice de aruncare la poartă 
(indeosebi la jucătoarele din linia 
de la 9 m), a jocului dur in apă
rare (menit să înlocuiască proce
deele tehnice corecte), precum și a 
numărului îngrijorător de mare de 
pase in aut și la adversar. Noile 
tactici preconizate de antrenori nu 
vor putea fi puse eficient in apli
care dacă arsenalul tehnic este să
rac, dacă pregătirea fizică a jucă
toarelor este uneori deficitară.

Ne reînnoim și cu acest prilej 
propunerea de a se lua în discuție 
limitarea efectivului de jucătoare 
la fiecare secție. Sint cluburi care 
dispun de un lot prea mare (im
posibil de folosit intr-un campio
nat), altele care au pentru același 
post cite 2—3 și chiar 4 jucătoare, 
in timp ce unele echipe recurg la 
improvizații, ditj lipsă, de jucătoa
re apte pentru Divizia A. Situația 
existentă la ora actuală constituie 
și o frînă in promovarea și roda
rea elementelor tinere și talentate, 
obligate să facă tușă la cluburile 
cu efective prea numeroase.

In general, primul tur al cam
pionatului Diviziei A a scos în 
evidență necesitatea unei activi
tăți de pregătire mai intense, a 
unei mai mari seriozități, a sirgu- 
inței in perfecționarea măiestriei 
sportive.

Hristache NAUM

repede (mai 
de
se
la

exersarea 
dovedesc 
cerințele 

Iată unde 
de proce-

INTILNîRE
ÎNOTĂTORI

SF. GHEORGHE, 15 (prin te
lefon). Pe cele șase mese insta
late în Sala sporturilor din lo
calitate, a început vineri ultimul 
turneu al returului campionatelor 
divizionare, masculine și femi
nine de tenis de masă. Participă 
cele mai bune 8 echipe de fete și 
9 de băieți (surprinzător, formația 
masculină Constructorul Hune
doara absentează). Dintre meciu
rile desfășurate în reuniunea 
inaugurală — care au oferit multe 
faze dîrze, atrăgătoare — se cu
vine să consemnăm succesul ob
ținut la băieți de reprezentanții 
Universității Craiova în fața Pro
gresului București (una dintre 
candidatele la titlu), 9—6, ceea 
ce netezește serios drumul spre 
cîștigarea campionatului național 
de către elevii antrenorului eme
rit Farcaș Paneth de la C.S.M. 
Cluj-Napoca (neînvinși in cele 14 
partide susținute în campionat 
din primăvară și pînă acum I). In 
sfîrșit, 
toriile 
dauna 
(9-6) 
(9-8).

La fete, Progresul București, cu 
Maria Alexandru în formație, a

mai sînt de subliniat vic- 
realizate de C.S.M, Iași în 

Comerțului Tg. Mureș 
și Locomotivei București

întrecut pe C.S.M. Cluj-Napoca 
(5—1). De menționat că din for
mația învinsă, campioana balca
nică Ligia Lupu n-a cîștigat nici 
o partidă, fiind întrecută de Ma
ria Alexandru (normal) și Vio
rica Moldovan (mai puțin scon
tat). In competiția feminină, ul
timele două zile de întreceri 
(sîmbătă și duminică) vor fi ho- 
tărîtoare pentru desemnarea cam
pioanei, trei echipe — Progresul 
București, C. S. Arad I și II — 
concurînd cu șanse intr-o dispută 
destul de echilibrată.

In fine, vom nota în încheiere 
că echipele situate acum la sub
solul clasamentelor fac și ele e- 
forturi deosebite pentru o com
portare cit mai bună și, implicit, 
pentru evitarea retrogradării (ul
timele două locuri din ambele 
campionate). ALTE REZULTATE : 
Echipe băieți : Gloria Buzău — 
Poli București 9—6, C.S.M. Cluj- 
Napoca — Voința București 9—1, 
Comerțul Tg. Mureș — Poli 
București 9—5 ; Echipe fete : C. S. 
Arad II — Rovine Craiova 5—0, 
Șc. sp. Buzău — Poli București 
5—1, C. S. Arad I — Spartac 
București 5—2.

Constantin COMARNISCHI

Miine, în cartierul

„MARELE PREMIE
BUCUREȘTI" LA

Miine, la ora 9 dimineața, din 
fața blocului „A 10“ (cartier Dru
mul Taberei) se dă startul în 
„Marele premiu al municipiului 
București» la automobilism, com
petiție organizată de către A.C.R., 
prin Federația română de auto
mobilism și carting, în cinstea 
celui de al XI-lea Congres al 
P.C.R. Cursele, la cele 6 clase 
(una din ele este rezervată auto
turismelor Dacia 1300), se vor 
disputa pe un circuit din cartie
rul amintit: str. Rîul Doamnei — 
Prelungirea Ghencea — bd. Ale
xandru Moghioroș — bd. Drumul 
Taberei. La acest concurs s-au 
înscris pînă acum cei mai buni 
automobiliști ai țării, dintre care 
amintim pe Eugen Cristea Iones- 
cu (București — Lancia 1600), 
Graef Horst (Brașov — B.M.W.), 
Laurențiu Moldovan (Cluj-Napoca 
— Renault 8 Gordini), Nicolae 
Leu (Reșița — Fiat 128), Ion Cră
ciun (Brașov — Fiat Abarth), Va
sile Szabo și Doru Gindu (ambii 
București — Dacia 1100), Lauren
țiu Borbely (Cluj-Napoca — BMW),

AMICALĂ INTRE TINERII
DIN BUCUREȘTI Șl BERLIN
August"

__ ____ ,____ „__________ astăzi și 
miine primul concurs ii ternațional 
din actualul sezon. Pe parcursul

Piscina acoperită „23 
din Capitală găzduiește

„CUPA GLORIA"

LA MARȘ
Duminică dimineața, de la 

10, pe aleile Circului de stat 
Capitală se va desfășura cea de-a 

a „Cupei Gloria" la 
invitați să participe 

din toate secțiile 
Vor avea loc probe

ora 
din

22-a ediție 
marș. Sînt 
mărșăluitori 
hucureștene. 
pentru începători (3 km), juniori 
II (5 km), juniori I (10 km), se
niori (10 km) și veterani. înscrie
rile se fac la locul concursului.competiții. în

COMUNA
dv., fotbolițtii

VASILE I. NEAGU, 
ALB. După părerea ___ ______ _
noștri ar deveni jucători de clasă, dacă 
or întruni următoarele însușiri : 1. Am
biția și dîrzenia fotbalistului din Divizia 
C ; 2. Rezistența și tenocitotea jucătoru
lui din Divizia B ; 3. Tehnice și tenaci
tatea fotbalistului din Divizia A. Din pă
cate. din elementele recomandate pentru 
acest amestec, lipsește cind unul, cind 
oltul. Ba. uneori, lipsesc chior toate I

GHEORGHE BUZAS. COMUNA FO- 
RASTI. în ce ani a cîștigat Nâstase „Tur
neul campionilor"? Mi-e moi ușor să vă

este perfect regulamentar. Jucătorul care 
a executat o lavfturâ de la 11 metri nu 
poale relua mingea revenita din bară, 
dar oricare olt jucător are acest drept, 
în faza pe care ne-o relatați, mingea ri
coșată din bară a ajuns la un co
echipier, care a pa sat-o celui dinții, iar 
acesta a înscris. Ca atare, gol valabil. 
Cel mai indicat, insă, este să se tragă 
de la început, nu in bară, ci sub bară. 
Atunci, nu se mai pot ivi nici un fel de 
controverse I

Drumul Taberei

AL MUNICIPIULUI
ALTOMOBILISM

R. 8Costin Finichi (Brașov 
Gordini).

• Un interesant raliu turistic, 
organizat de către cercul A.C.R. 
de la M.I.C.M.G., în colaborare 
cu cercul A.C.R. Giurgiu și Fi
liala A.C.R. București, se va dis
puta miine pe ruta : București — 
Giurgiu, unde, în final, este pro
gramat un concurs de îndemina- 
re. Apoi, urmează o excursie cu 
vaporul pe Dunăre și vizitarea 
Șantierului naval.

Astăzi și miine, la Pitești

FINALELE CAMPIONATELOR
DE GIMNASTICĂ MODERNĂ

a trei reuniuni, tinerii înotători 
din selecționatele orașelor Bucu
rești și Berlin se vor întrece la 
toate cele 29 de probe din progra
mul competițiilor internaționale. 
Pe foile de concurs vor fi înscriși 
cei mai buni sportivi născuți in 
1959 (băieții) și 1960 (fetele). Pri
mele întreceri — după-amiază, de 
la ora 18, ele urmînd a fi reluate 
miine dimineață, de la ora 9,30 și 
după-amiază, de la ora 17.

Sîmbătă și duminică, Sala spor
turilor din Pitești va găzdui fina
lele campionatelor republicane de 
gimnastică modernă, ediția 1974, 
la categoriile a Il-a, I și maes
tre. întrecerile sînt așteptate eu 
deosebit interes, mai ales la 
„maestre", unde lupta pentru ti
tlul de campioană absolută a Ro
mâniei va angrena citeva gimnas
te de recunoscută valoare : Maria 
Preda, Rodica Pintea, 
Sima, Carmen Bucaciuc 
na Murezeanu.

Iată acum programul 
fășurare a întrecerilor :

Cristina 
și Cristi

de des- 
____  _ __________ SlMBA- 

TÂ, de la ora 8,30, festivitatea de 
deschidere ; ora 9,00 — concursul 
categoriei a Il-a ; ora 17,00 —
concursul categoriei maestre ; 
DUMINICA, de la ora 9,00, con
cursul categoriei I ; ora 13 — fes
tivitatea de premiere. La între
ceri și-au anunțat participarea 
peste 60 de gimnaste reprezen- 
tînd 17 cluburi.

SiMBATA

BASCHET : Sola Floreasca, 
ora 9 : „U* Cluj-Napoca — Farul,
Politehnica lași - Medicina Tg^ Mu
reș, Politehnica T--------***•••
Galați ‘ de la ora 16.30 : 
Rapid, '” 
Steaua

L--
Pog,a2a Sportul

spun în ce an nu l-a cîștigat: în 1973, la 
prima sa ediție, de ia Tokio, ciștigatâ de 
Stan Smith. In rest — 1971 : Paris. 1972 : 
Barcelona. 1973 : Bosto" - Hie N ăsta se I 
2. In ediția 1964—65. yinerul Baia Mare 
o jucat în Divizia A la fetbai. Am impre
sia că fotbaliștii din Baia Mare se pre
gătesc să apară din nou pe scena Di
viziei A. Măcar o dată la 10 ani 1

AUREL BOGDAN. DROBETA TURNU 
SEVERIN. Crainicul reporter N. Secoțan 
este, „în viața de toate zi.lele", contabil 
la întreprinderea pentru exploatarea ba
zelor sportive din Arad,

Ing. VALERIU BOSTAN. CORABIA. Exis
tă un 6—2 în palmaresul întâlnirilor din
tre Petrolul și Steaua (in turul ediției 
1958—1959). Surpriza a mers pînă acolo 
incit acest re7ultat a fost înregistrat 
chiar la... București.

ION DUMITRU, BUCUREȘTI. De acord: 
jucătorul dv. favorit, L. Sătmăreanu, se 
numără printre cei mai buni apărători 
din ultimii 10 ani. Cele 44 de prezențe în 
echipa națională stau mărturie în aceas
tă privință. Ne pare și nouă rău că n-a 
putut bate și el recordul lui Bodola, de 
care s-a apropiat atît de mult.

STELIAfl VĂDUVA, COMUNA CERBI- 
ȘOARA. Golul înscris de adversarii dv.

ANTON SCUTARU. IAȘI. Valorile s-au 
apropiat mult în tenis, fie că unii au fă
cut pași inainte, fie că alții, dimpotrivă, 
au făcut pași înapoi. In asemenea con- 
dițiuni, surprizele veritabile sînt rare. 
Asistăm mai mult la... mini-surprize.

DAN PRECUP, BUCUREȘTI. Ne-au plă
cut definițiile :

Apărare aglomerată = 
I.T.B.

Petrolul =s Hidrocarbură 
Sistem do joc = Modă 
Rezervă — Ins care stă

Apărare tip...

în... Divizia B 
sportiva 
în banca Iui

Ilustraiiij N. CLAUDIU

București — C.S.U. 
_____ : I.C.E.D. -

„U“ Timișoara — Dinamo, 
- I.E.F.S., meciuri în cadrul 

Diviziei masculine A ; sola Progresul, 
ora 18.45 : Progresul — 
(f. B) ; sala Arhitectura, 
17.15 : P.T.T. - A.2.Z.
- P.T.T. (m. B) ; sala M.I.U., ora 
18.30 : Olimpia II — Arhitectura (f. B) ; 
sala Constructorul, de la ora 16,30 : 
Mine-Eneraie — Universitatea (m. B), 
Universitatea — Constructorul II (f. B).

FOTBAL : Stadion Steaua, ora J2 : 
Sportul studențesc — Olimpia 
Mare (tineret-speranțe) ; ora 
Sportul studențesc — Olimpia 
Mare (Divizia A).

ÎNOT : Bazinul „23 August**, 
ora 18 : întâlnirea amicală București
— Berlin (juniori).

RUGBY : Teren Vulcan, ora 15 : 
Vulcan — Sportul studențesc („Cupa 
Federației").

ȘAH : Aula Bibliotecii Centrale 
Universitare, de la ora 16 : finala 
campionatului republican masculin 
(runda a ll-a).

TIR : Sala din Calea Grivițeî nr. 
110, de la ora 9 : „Cupa Olimpia*1 la 
arme cu aer comprimat.

Medicina
_____  , de la ora
A.S.E. (f. b), UREM

DUMINICA

Satu
14 : 

Satu

de Ia

AUTOMOBILISM : Cartierul Dru
mul Taberei (complexul-Favorit), ora 
9 : Marele premiu al municipiului 
București.

BASCHET : Sala Floreasca ; de la

ora 8 : Medicina Tg. Mureș — Steaua. 
Dinamo — „U“ Cluj-Napoca, ICED — 
Universitatea Timișoara, Farul — Poli
tehnica lași, CSU Galați — IEFS. 
Politehnica București — Rapid, me
ciuri in cadrul Diviziei masculine A ; 
ora 17 : Voința Eucurești — „U“ Cluj- 
Napoca (f. A) ; sofa Constructorul, 
de la ora 9.30 : IEFS — Olimpia 
(f. A), Constructorul — Politehnica 
(f. A).

FOTBAL : Stadion Dinamo, oro 12: 
Dinamo — „U“ Craiova (tineret-spe- 
ranțe) ; ora 14 : Dir.amo — „U" 
Craiova (Divizia A) ; stadion Meta
lul, ora 11 : Metalul — Oltul _ St. 
Gheorghe (Divizia B) : teren Voința, 
ora 11 : Voința — C.S.U. Brașov (Di
vizia B) ; teren T.M.B., ora 11 : 
T.M.B. — Azotul Slobozia ; teren 
ICSfM, ora 11 : Automatica — Sirena; 
teren Triumf, ora 11 : Triumf — Fla
căra roșie : teren Laromet, ora 11 : 
Tehnometal — Unirea Tricolor ; teren 
F.R.B., ora 11 : IOR - Șoimii TAROM 
(meciuri în cadrul Diviziei C).

INOT : Bazinul ,,23 August", de la 
orele 9.30 și 17 : întâlnirea amicală 
București — Berlin (juniori).

HALTERE : Sala Rapid( de la ora 
10 : Concurs cu participarea echipe
lor I.E.F.S., Dinamo, Viitorul, Rapid 
etc.

RUGBY : Teren Olimpia, ora 10.30- 
Olimpia — Petrochimistul Pitești ; 
stadion Tineretului (IV), ora 
Constructorul — Dacii I.P.A. 
(meciuri în cadrul Dîvîzîeî B).

ȘAH :Aula Bibliotecii Centrale 
versitare, de la ora 16 : finala 
pionatului republican masculin 
da a lll-a).

TIR t Sala din Calea Grivițeî 
110, de la ora 9 : „Cupa Olimpia 
la arme cu aer comprimat.

10.30 : 
Sibiu

Uni
ca m- 
(run-

nr.



1

Atletism

1 CAMPIONATELE REPUBLICA
NE INDIVIDUALE ALE SENIO

RILOR (M+F)

*- etapa pe județ pină la 15.VI
— etapa finală

București 26—27.VII

2. CUPA FEDERAȚIEI ROMÂNE
DE ATLETISM

— etapa I 17—18.V
— etapa a H-a 2U—21.IX
— etapa a IlI-a 4—5.x
— concurs de calificare 11—12.X

3. CAMPIONATELE REPUBLICA
NE INDIVIDUALE ALE JUNIO

RILOR (CATEGORIA I)

— etapa pe județ pină la 15.VI
— etapa finală

Poiana Brașov o—6.VII

4. CAMPIONATELE REPUBLICA
NE INDIVIDUALE ALE JUNIO-
KILOR (CATEGORIA A II-A)

— etapa pe județ pină la l.VI
— etapa de zonă 21—22.VI
— etapa finală

Clmoulung Muscel 12—13.VII

5. CAMPIONATELE REPUBLICA
NE INDIVIDUALE

ALE JUNIORILOR (CATEGORIA 
A III-A)

— etapa pe județ ptnă Ia LVI
— etapa de zonă 23—29.VI
— etapa finală Reșița 19—20.VII

6. CAMPIONATELE
REPUBLICANE DE SALA ALE 

SENIORILOR (M + F)

București ~ is— 16.11 .

7. CAMPIONATELE REPUBLICA
NE DE SALA ALE JUNIORILOR

(CATEGORIA l)

București i—2.III

8. CAMPIONATELE REPUBLICA
NE DE SALA ALE JUNIORILOR 

(CATEGORIA A H-A)

Roman 8—9.III
9. CAMPIONATELE 

REPUBLICANE DE CROS, 
SENIORI ȘI JUNIORI

— etapa pe județ plită la 7.IX
•— etapa de zonă 28.IX
— etapa finală Sibiu 19.x

10. CAMPIONATELE 
REPUBLICANE UNIVERSITARE

— etapa pe centre universitare
pină la 20.IV

— etapa finală Oradea 10—11.V

11. CAMPIONATELE 
REPUBLICANE ȘCOLARE

— etapa pe județ 10—ll.V
— etapa finală Pitești 7—8. VI

12. CAMPIONATUL 
REPUBLICAN ȘCOLAR DE TE- 
TRATLON (ȘCOLI GENERALE)

— etapa pe județ pină Ia 3—4.V
— etapa de zonă 7—8.VI
— etapa finală Medtaș 21—22. VI

13. CONCURSUL REPUBLICAN 
UNIVERSITAR DE SALA

București 8—9.II

14. CONCURSUL REPUBLICAN 
DE PRIMĂVARA SENIORI

(M + F)

Pitești 24—25.V

15. CONCURSUL REPUBLICAN 
DE PRIMAVARA JUNIORI 

(CATEGORIA 1)
Pitești 7—8.VI

Ifi. CONCURSUL REPUBLICAN 
DE PIMMAVARA JUNIORI 

(CATEGORIA A II-A)

Constanța 10—ll.V

17. CONCURSUL REPUBLICAN 
DE CROS, SENIORI Șl JUNIORI

Băile Felix 5.III

18. CONCURSUL REPUBLICAN 
DE MARȘ „CURSA MUNȚILOR"

Cîmpulung Muscel 24.VIII

19. CONCURSUL REPUBLICAN 
PENTRU UNITĂȚILE ȘCOLARE 

CU PROFIL SPORTIV

— juniori categoria a 11-a
Brăila 28—29.VI

— juniori categoria I
Arad 2—3.VII 

20. CONCURSUL REPUBLICAN 
DE TETRATLON PENTRU UNI
TĂȚILE ȘCOLARE CU PROFIL 

SPORTIV

Cîmpulung Muscel 14—15.VI

22. CONCURS REPUBLICAN 
DE COPII CATEGORIA I 

ȘI A II-A

— etapa pe asociații pini la 1.V
— etapa pe localități pină la 8.VI

*
Perioada de transferări : 1—31. XII

Aeronautică

I. ZBOR CU MOTOR
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

București 6—12.X

II. ZBOR FARA MOTOR
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN

București sau Pitești 1—5.VII

III. PARAȘUTISM
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN
— etapa județeană pină la 31.VIII
— etapa finală București sau Plo

iești 21.IX—l.X

2. CONCURS SALT PE APA

Midia-Constanța 28.V1II—4,IX

3. CONCURS SALT DE NOAPTE

București o—12.IX

Baschet

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN
MASCULIN, EDIȚIA 1974—1975

Divizia A
turul II (separat locurile 1—6 si 

7—12)
— tur-retur 12.1.—16.III
Divizia B

turul III (in sală) 26.1—23.11
turul IV (în aer liber)

30.III—27.IV
— finala 9—ll.V
Calificare (M+F)
— etapa pe oraș plna la 27.IV
— etapa pe județ 16—18.VI
— etapa de zonă 4—6.VII

EDIȚIA 1975—1976

Divizia A 
turul I — turul
Divizia B 
turul I 
turul II

2. CAMPIONATUL 
FEMININ

Divizia A 
returul 
Turneele locurilor
— turneul I
— turneul II
— turneul III
Divizia B 
turul III 
turul IV 
finala

EDIȚIA

EDIȚIA 1975—1974

Divizia A 
turul I —turul
Divizia B 
turul I 
turul II

5.X—30. XI

14.IX—12.X
9.XI—7.xn

REPUBLICAN
1974—1975

5.1—30.111
1—6 și 7—12 1

11—13.IV
18—20.IV

1—LV

26.1—23.11
3U.1II—27.IV

9—ll.V

b.X—30.XI

14.IX—12.X
a.XI—7.XII

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL ȘCOLARILOR ȘI JUNIORI
LOR (M + F) EDIȚIA 1974—1975

returul 26.1—9.111
semifinalele 1—4.V
finalele Constanța 4—8.VI
Calificare (M+D
— etapa pe oraș plna la 16.ni
— etapa pe județ (în aer liber)

pină la 25. V
— etapa de zonă (In aer liber)

16—22. VI

EDIȚIA 1975—1976

— turul a.X—9.XI

4. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR ȘI JUNIOARE

LOR CATEGORIA A II-A 
(NASCUȚI IN ANUL 1958 ȘI MAI 

TINERI)

— etapa pe oraș pină la 23.11
— etapa pe județ pini la 20.IV
— etapa de zonă (In aer liber)

s-a. vi
— finalele (în aer liber; 10—14.IX

5. CUPA FEDERAȚIEI ROMANE 
DE BASCHET — LA MINIBAS- 

CHET (M + F)

— etapa de zonă 22—25.XII

A FESTIVALUL PIONIERESC 
DE MINIBASCHET ’75

— ediția a IX-a (In aer liber)
Constanța 18—22.VI

★
Perioadele de transferări : 1—15J 
și 1—30JX

Box
1. TURNEUL PRIMĂVERII 

(SENIORI)

— cat. 48 kg, 54 kg, 60 kg, 67 kg,
75 kg, +81 kg Galați 16—23.III

— cat 51 kg, 57 kg, 63,500 kg, 71 
kg, 81 kg Brăila 16—23.11

2. CAMPIONATELE REPUBLI
CANE ALE JUNIORILOR (1—U)
— etapa pe oraș pină la 23.11
— etapa pe județ 3—24.III
— etapa de zonă Sălaj, Focșani,

C.L. Muscel, Drobeta Tr. Seve
rin, București 13—20.IV

— etapa finală Baia Mare 5—ll.V

X CAMPIONATELE REPUBLI
CANE ALE SENIORILOR

— etapa pe județ pină la 7.IX
— etapa de zonă Constanța, Iași, 

Timișoara. Cluj-Napoca
14—21.IX

— etapa finală București 19—26.X

4. CUPA FEDERAȚIEI 
NE DE BOX

ROMÂ-

— turul I
— turul II
— turneul final

8—15.XI
3U.Xl-7.XII

21—28JCII

5. CRITERIUL TINERETULUI

Brăila J—9.XI
6. CUPA ȘCOLILOR SPORTIVE

— turul 24.XI—l.XII, 22.XII 1974
— returul 2.II și 16.11 ’75
— turneul final Sibiu 30.V si l.VI

7. CUPA MUSCELUL, PE ECHI
PE (JUNIORI)

— turul VI
— returul 1X și X

8. CUPA U.G.S.R. (JUNIORI) X
9. „VOINȚIADA-

etapa pe județ 
zona I
zona n 
finala

pină la 27.IV
3—8.VI

10— 15.VI
2—6. VII

Caiac-canoe
L CAMPIONATUL REPUBLICAN 

ECHIPE, SENIORI

Snagov 16—18.VII

2. CRITERIUL OLIMPIC
Snagov z3—25. VII

3. CAMPIONATELE RlsPUBL'CA- 
NE INDIVIDUALE ALE SENIO

RILOR

Snagov 13—15.VIII

4. CAMPIONATELE REPUBLICA.
NE ALE JUNIORILOR

Orșova z7—29. VIII

5. CRITERIUL SPERANȚELOR
Orșova 20—22. VIII

★
Perioada de transferări : 1—30.X

Canotaj

1. CAMPIONATELE REPUBLICA
NE DE FOND ALE SENIORILOR 

Șl JUNIORILOR (M + F)

Timișoara 18—20.IV

î. CAMPIONATELE REPUBLICA
NE PE AMBARCAȚIUNI MICI 

(M + F)

— etapa pe oraș 26—27.IV
— etapa finală Snagov 8—10.V

X CAMPIONATELE REPUBLI
CANE ALE JUNIORILOR

— etapa pe oraș 13—14.VII
— etapa finală Orșova 6—8.VIII

4. CAMPIONATELE REPUBLI
CANE ALE SENIORILOR

— etapa pe oraș 21.VII
— etapa finală Snagov 11—13.IX

UN MIJLOC PREȚIOS
DE REALIZARE A OBIECTIVELOR 

Șl DIRECȚIILOR ACTUALE 
Șl DE PERSPECTIVĂ 

ALE SPORTULUI NOSTRU

P
ractica activității noastre de educație fizică și sport 
atestă rolul major ai calendarului competițiilor repu
blicane ca instrument de conducere unitară și orga
nizare judicioasă a sportului de performanță și de 
masă. De aceea, perfecționarea dar și stabilitatea 
acestei pîrghii de planificare și conducere au preo

cupat an de an conducerea C.N.B.F.S., federațiile și consiliile 
județene de specialitate. Ca urmare, calendarul sportiv republican 
□ devenit un mijloc prețios de realizare a obiectivelor ți direcți
ilor actuale și de perspectivă ale sportului românesc.

In scopul creșterii calității și deci a eficienței tuturor competi
țiilor cuprinse în calendarul anului 1975 considerăm necesar să 
facem următoarele precizări : ,

• Activitatea competițională de masă se va baza pe : a) „Cu
pa tineretului* (îndeosebi concursurile — etapele pe asociație) ; 
b) „Crosul tineretului" ; c) concursuri pentru trecerea probelor din 
cadrul complexului „Sport și sănătate" ; d) campionatele pe școli 
și facultăți în toate instituțiile de învățămînt ; e) competiții jude
țene specifice (Cupa Unirii, Slănicului, Metalurgistului, Turul Bi
horului, „Primăvara argeșeană*, „Plaiuri sucevene" sau „Toți elevii 
craioveni să alerge* etc).

• Calendarul fiecărui județ va nominaliza toate concursurile de 
masă, începînd cu cele ale asociațiilor sportive.

• C.J.E.F.S., cluburile și asociațiile sportive vor stabili un pro
gram competițional bogat pentru ramurile sportive nominalizate, cu 
obiective de performanță națională și internațională.

• Anul preolimpic 1975 necesită o sincronizare perfecționată a 
etapelor de antrenament cu calendarul republican și cel inter
național. in acest sens federațiile și cluburile sportive sint chemate 
să respecte întocmai numărul, valoarea și datele concursurilor 
planificate pentru candidații olimpici.

• Toate organele și organizațiile sportive vor trebui să aplice 
normele referitoare la activitatea competițională prevăzute in „Sis
temul de norme și cerințe ale sportului de performanță* adoptat 
în luna octombrie a.c. de Biroul executiv al C.N.E.F.S.

• Pentru creșterea nivelului valoric ol sportivilor care participă 
la principalele competiții, federațiile vor stabili datele trecerii nor
melor de control al pregătirii fizice ți normele respective în regu
lamentele campionatelor republicane de seniori și juniori.

• Federațiile, C.J.E.F.S. ți unitățile sportive vor lua măsuri din 
timp pentru popularizarea competițiilor, pentru atragerea unui nu
măr sporit de spectatori. De asemenea vor întreprinde acțiuni edu
cative temeinice pentru imprimarea spiritului sportiv, de disciplină, 
respect pentru adversari și arbitri in toate competițiile. Partea fes
tivă a concursurilor este necesar să fie mai bine marcată.

® Federațiile și C.J.E.F.S. au sarcina să urmărească, pe date 
obiective, eficiența tehnică și economică a campionatelor și con
cursurilor republicane pentru îmbunătățirea calendarului anului 
1976.

Calendarul 1975 păstrează structura celui din 1974. Unele mo
dificări au urmărit creșterea valorică a competițiilor și folosirea 
mai judicioasă a fondurilor. Astfel, spre exemplu, campionatul pe 
echipe și concursul interjudețean la atletism au fost contopite in
tr-o singură competiție „Cupa F. R. Atletism". In sfîrșit, scoaterea 
unor concursuri republicane a vizat creșterea rolului și importan
ței competițiilor locale.

EMIL GHIBU
secretar al CJI.E.FJ3.

X CAMPIONATELE REPUBLI
CANE ALE SENIOARELOR

— etapa pe oraș 3—4.VIII
— etapa finală Snagov 4—6.IX

6. CUPA INTERDEPARTAMEN-
tala (F)

București 26—27.IX

7. „VOINȚIADA"

Timișoara 12—13.IV

★
Perioada de transterări :

1—31.X

Călărie

1. CAMPIONATELE REPUBLICA
NE ALE SENIORILOR 

ȘI JUNIORILOR

— etapa I
• obstacole și dresaj

Craiova 13—18. V
• concurs complet Cluj-Napoca

4—8.VI
— etapa a H-a
• obstacole si dresaj Sibiu

8—13.VII
• concurs complet Sibiu

14—18.VII
— etapa a IlI-a
• obstacole și dresaj finala (ju

niori) Ploiești 27—31.VIII
• obstacole și dresaj llnala (se

niori) Sibiu 29.IX—5.X
• concurs complet finală Lugoj

21—26.X

2. CUPA FEDERAȚIEI ROMANE
DE CĂLĂRIE

— etapa finală Iași 18—22.VI

X CUPA LITORALULUI

— etapa finală Mangalia
13—17.VII1

4. CUPA ROMÂNIEI

— etapa finală Lugoj 21—26.X
★

Perioada do transterări ;
1—31.HI

Ciclism

I. ȘOSEA
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

INDIVIDUAL ȘI PE ECHIPE 
SENIORI ȘI JUNIORI

Seniori

— etapa pe județ
— fond
— semifond
— contratimp echipe
— contratimp individual
— etapa finală

30.III
18.V

15. VI
27.VII

— contratimp echipe Ploiești
11. VIII

— semifond Ploiești 13. VIII
— contratimp individual Ploiești

15. VIII
— fond 17.VIII
Juniori

— etapa pe județ
— fond 30.III
— semifond 18.V
— contratimp echipe 15.VI
— contratimp individual 27,VII
— etapa finală
— contratimp echipe Ploiești

10. VIII
— semifond Ploiești 12.VIII
— contratimp individual Ploiești

14. VIII
— fond Ploiești 16.VIII

2. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN CU BICICLETE DE TURISM

plna la 20.VIIetapa de județ

Sportuî Paga 3 a 1



3. CAMPIONATUL KEPUBLI- 
CAN DE CICLOCROS AL SE

NIORILOR ȘI JUNIORILOR

•— etapa pe Județ pînă la 2.XI
— etapa finală Brasov 16.XI

a ' '
4. CUPA FEDERAȚIEI ROMANE 

DE CICLISM
20—27.1V

5. CRITERIUL JUNIORILOR 
Constanța 5—8. VI

6. CUPA ORAȘELOR PENTRU 
JUNIORI ȘI TINERET

— etapa I Ploiești 7—8.V
— etapa a II-a Constanța 3—4.VI 
*— etapa a IlI-a București

19—20. VI 
etapa a IV-a Cluj-Napoca

a—6.VII 
»— etapa a V-a Timișoara

24—25. VII
— etapa a Vl-a Arad 27—28.VII
— etapa a Vil-a Tîrgu Mureș

26—27.VIII
>— etapa a VIII-a Brașov 20—21 .IX
— etapa a IX-a Brăila 24—25.IX

7. COMPETIȚII CU CARACTER 
REPUBLICAN ORGANIZATE 

DE ORGANIZAȚIILE JUDEȚE
NE, CLUBURI SPORTIVE 

ȘI DEPARTAMENTE

•— Cupa Steaua
București 22—24.VIII

•— Cupa Metalul Ploiești 11—13.IV
— Cupa Olimpia

București * 4—6.IV
•— Cursa Munților Sinaia 2—5.V 
•— Cupa Petrolul Ploiești 10—ll.V
— Turul Dobrogei Constanța

30. V—1.IV 
<— Cupa CIBO Brașov 18—22. VI
— Cupa Brăilei Brăila 27—28.IX
— Cupa Voința 31.VII—3.VIII

II. VELODROM
L CAMPIONATELE REPUBLI

CANE ALE SENIORILOR 
ȘI JUNIORILOR

28.IX

♦— etapa pe oraș ___
seniori
juniori 1—6. VII
semifond cu antrenament me
canic București 
etapa finală 
seniori București 
juniori București 
semifond cu antrenament me
canic București 5.X

8—14.IX
1—7.IX

5.X

B CUPA FEDERAȚIEI 
DE CICLISM

București

romane

23—25.V

Perioada de transferări :
1—31.XII

Fotbal

I CAMPIONATUL REPUBLICAN
1974/1975

returul
— Divizia A
— Divizia B
— Divizia O
— Tineret-speranțe 

2.111— 22. VI
2.111— 29.VI

16.III—22.VI
2. III.—22. VI

9. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR Șl ȘCOLARI

LOR

_ returul 9.III.—8.VI
— Turneul final 15. VI—6AII

3. CUPA ROMÂNIEI

- faza pe 3udet 197^ni_i5.vi 
^-faza a n-a, «nter^dețgnă 

finală ediția 1974/75 29.VI

4 CRITERIUL UNITĂȚILOR 
ȘCOLARE CU PROFIL SPORTIV 

10—20.VII

5 CAMPIONATUL REPUBLICAN
1975/76 *

turul
Divizia A
Divizia B
Divizia C
Tineret-speranțe

10.VIII—7.XII
10.VIII—7.XII
10.VIII—7.XII
10.VIII—7.XII

6. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR ȘI ȘCOLARI

LOR

turul 7.IX—23.XI

7. CAMPIONATELE JUDEȚENE 
(SENIORI ȘI JUNIORI)

k— returul 1974/1975 9.III—15.VI
— turul 1975'76 I0.VIII—30,XI
t— baraje pentru promovare In

Divizia C 1—15.VII
★

Perioada de transferări :
1—21.VII

Gimnastică
t. CAMPIONATUL republican 

PE ECHIPE (M-pF)

r— etapa finală 
masculin București 4.V
feminin Bacău ’ 24—26.X

2. CAMPIONATELE REPUBLI
CANE INDIVIDUALE ALE 

MAEȘTRILOR (M-f-F)

*- etapa finală Bacău 24—26.X

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE GIMNASTICA MODERNĂ

— etapa pe județ 14JX
— etapa finală Ploiești 11—12.X

4. CAMPIONATELE REPUBLI
CANE INDIVIDUALE Șl PE 
ECHIPE ALE JUNIORILOR

(M4-F)

— etapa pe județ 5.X
— etapa finală Baia Mare 7—9.XI

5. CAMPIONATELE INDIVIDUA
LE ȘI PE ECHIPE ALE COPII

LOR CATEGORIA A III-A
ȘI A IV-A (M + F)

Gimnastică sportivă și gimnastică 
modernă
— etapa pe județ 12—13.IV
— etapa de zonă '* 17—18.V
— zona I

masculin Lugoj 
feminin Cluj-Napoca

— zona II 
masculin Sibiu 
feminin Bacău

— etapa finală Timișoara 16—22.VI

6. CUPA ROMÂNIEI LA GIM
NASTICA SPORTIVA 

ȘI MODERNA

— etapa finală
Cluj-Napoca 5—7.XII

7. CAMPIONATUL REPUBLICAN
ȘCOLI GENERALE

— etapa județeană 5—6.IV
— etapa finală Ploiești 15—18.VI

8. CONCURSUL REPUBLICAN 
AL UNITĂȚILOR ȘCOLARE 

CU PROFIL SPORTIV

— gimnastică modernă 
Brăila

— gimnastică sportivă
— zone
— finale 

masculin Pitești 
feminin Pitești

2—xvn

22—23.III

16—17.IV
18—19.IV

9 CONCURSUL CLUBURILOR 
UNIVERSITARE, LA GIMNAS

TICA MODERNA
București 26—27.IV

★
Perioada de transferări t

1—31.1

Haltere
1 CAMPIONATELE REPUBLI
CANE INDIVIDUALE ALE JU

NIORILOR

— etapa pe oraș 9.II
— etapa pe județ 22—23.111
— etapa finală Constanța 25—27.IV

X CAMPIONATUL REPUBLICAN 
PE ECHIPE — JUNIORI

— etapa I turul
Ploiești XI—2-H

— etapa a Il-a retuml
Cluj-Napoca 24—26.X

3. CAMPIONATELE REPUBLICA
NE INDIVIDUALE ALE SENIO

RILOR

— etapa pe oraș
— etapa pe județ
— etapa finală

Gh. Gheorghiu-Dej

4.V
15.VI

1—3.vm

L CAMPIONATUL REPUBLICAN 
PE ECHIPE — SENIORI

— etapa I turul Brașov
— etapa a II-a returul 

Pitești

21—23.11

5—7JCH

5._CUPA ȘCOLILOR SPORTIVE 
  etapa de zonă (serii)

— etapa finală Galați
★

3.XI1974
19.1.1975 

13.IV
18.V

7—8.VI

Perioada de transferări : 
I— 31.XII

Handbal

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN
DIVIZIA A (MASCULIN), EDIȚIA 

1974—1975

— turul II — sistem 
Ploiești
(în sală) Pitești

— turul III — sistem 
Iași
(în aer liber)

turneu
30.I-2.II

9—11.11 
turneu 

19—22.11 
30.III—18.V

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DIVIZIA A (FEMININ), 

EDIȚIA 1974—1975

— turul II — sistem turneu
Galați 27—29.XII
(în sală) Sf. Gheorghe 7—10.1 
Cluj-Napoca 16—19.1

— turul III — sistem turneu
(în aer liber) 3.III—18.V

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DIVIZIA B (M + F), EDIȚIA 

1974—1975

— returul 30.III—20.V

4. CAMPIONATUL DE CALIFI
CARE SENIORI (M + F), EDIȚIA 

1974—1975

— etapa pe județ pînă la 2.III
— etapa interjudețeană

5—6.IV și 19—20.IV
— etapa finală 9—ll.V

masculin l Gh. Gheorghiu-Dej,

Rm. Vilcea, Sibiu, Hunedoara 
j j. feminin i Brăila, Curtea de

Argeș, Cluj-Napoca, Buzău

5. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE JUNIORI-ȘCOLARI (M+F),

EDIȚIA 1974—75 ’

— returul 30.III—ll.V
I — etapa finală Călărași 6—11.VI

6. CAMPIONATUL DE CALIFI
CARE JUNIORI-ȘCOLARI (M + F)

— etapa pe județ pină la 4.V
— etapa finală Tecuci, Botoșani,

Dei, Rm. Vilcea, Bistrița, Sla
tina 29.VI—3.VII

7. CONCURSUL REPUBLICAN
JUNIORI II (Mj-F)

— turul Iași, Galați, Sibiu, Timi
șoara, Oradea, Tg. Mureș, Bra
șov, Ploiești 22—24.XII

—- returul Bacău. Călărași, Cluj- 
Napoca, Pitești, Reșița, Plo
iești. Sf. Gheorghe, București

6—8.IV
Turneul final
— pentru locurile 1—8 la Cluj-

. j: Napoca 20—22.VI

8. CONCURSUL REPUBLICAN
. JUNIORI III (M + F).

— turul P. Neamț, Călărași, Si
biu. București. Pitești, Reșița 
Oradea, St Gheorghe 3—5.1

— returul Iași, Constanța, Brașov, 
Ploiești, Hunedoara, Cluj-Na
poca,' Timișoara, Tg. Mureș

11—13.IV

1 campionatul republican 
DIVIZIA A (MASCULIN) EDIȚIA 

1975—1976

— sistem turneu (în sală) 3—6.IX
14—16.IX
25—28.IX

3—5.X

L CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DIVIZIA A (FEMININ). EDIȚIA 

1975—1976

— sistem turneu, (In sală)
29—31.VIII

7—10.IX
17—20.IX

1 CAMPIONATUL REPUBLICAN 
CATEGORIA B (M+F)

_ turul 31.Vin-26.X

A CAMPIONATUL DE CALIFI
CARE SENIORI (M + F)

— etapa pe județ pină la 7.111*76 
£ CAMPIONATUL REPUBLICAN

JUNIORI-ȘCOLARI (M + F)
— turul 7.IX—19.X
X CAMPIONATUL DE CALIFI

CARE JUNIORI-ȘCOLARI 
(M + F)

— etapa pe județ pfr.ă la 2.V.*76

7. CONCURSUL REPUBLICAN 
JUNIORI 11 (M + F)

— turul 21—23.XII
★ , .

Perioadele de transferări
15—31.VI1 și 1—15.XII

Hochei

L CAMPIONATUL REPUBLICAN 
CATEG. A, EDIȚIA 1974—1975

— etapă sistem divizie
— grupa A 11—12.1
— grupa A 18—19.1
— grupa B 11—12.1
— grupa B 18—19.1

— etapa finală (2 turnee tur-retur)
— grupa A turneul I

București 20—27.IV
— grupa Â turneul II 

Miercurea Ciuc 8—15.V
— grupa B turneul I 

Miercurea Ciuc 20—27.IV
— grupa B turneul II

București 1—8.V
2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

CATEGORIA B
— turneul final Galați 10—20.11
3. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

AL JUNIORILOR I ȘI II 
(19 ȘI 17 ANI)

— etapa pe județ pină la 15.III
— etapa finală București.

Miercurea Ciuc 6—20.IV
4. CUPA SPERANȚELOR

— etapa iudețeană pină la 15.III
— etapa finală București.

Miercurea Ciuc 6—20.IV
5. CUPA PRIMĂVERII, SENIORI

Galați 3—16.III
6. CUPA ROMÂNIEI

București 10—19.X

7. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
CATEG. A, EDIȚIA 1975—1976

— etapa sistem divizie
25.X—28.XII

8. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR I ȘI II

— etapa pe județ pînă la 15.III.
1976

9. CUPA SPERANȚELOR

— etapa pe județ pînă la 15.III
1976

★
Perioadele de transferări :

15.VI—15.VII și 15—30.XII

1. CAMPIONATELE REPUBLI- 
CANE INDIVIDUALE ALE

SENIORILOR

— etapa pe județ 1—2.11
— etapa de zonă Brașov, Gh.

Gheorghiu-Dej. Timișoara
28.11—2.III

— etapa finală București 28—30.III

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
PE ECHIPE AL SENIORILOR

Calificare

Divjzia A
— etapa I 8—9.XI
— etapa a II-a 15—16.XI
— etapa a III-a 22—23.X I
— etapa a IV-a 30.XI—LXII
— etapa a V-a 6—7.XI1
— etapa a Vl-a 20—21.XI1

— etapa pe județ 27—28.IX
— etapa de zonă Suceava, Oradea,

București 18—19.IX
— etapa finală Constanța 1—2.XI

3. CAMPIONATELE REPUBLI
CANE INDIVIDUALE ALE 

JUNIORILOR

— etapa pe județ
— etapa de zonă 

Tg. Mureș

6—7.IX
Galați. Sibiu,

20—21.IX
— etapa finală Arad 10—12.X

4. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
PE ECHIPE AL JUNIORILOR

— etapa pe județ 11—12.1
— etapa de zonă Galați, Tg. Mu

reș, Craiova. București
25—26.1

— etapa finală Pitești 8—9.II

5. CAMPIONATELE REPUBLI
CANE INDIVIDUALE ALE 

COPIILOR

— etapa pe județ 12—13.IV
— etapa de zonă Oradea, Gh.

Gheorghiu-Dej, Pitești, Bucu
rești 26—27.IV

— etapa finală Sibiu 16—18.V

«. CUPA ȘCOLILOR SPORTIVE

— etapa I, juniori 1 23.11
— etapa a II-a, juniori I 23.III
•— etapa 1.. juniori II 9.I1I
— etapa a II-a, juniori II 6.IV
— etapa finală București 18—20.IV

7. CAMPIONATELE REPUBLI
CANE UNIVERSITARE

— etapa pe centre universitare
pînă la 13.IV

— etapa finală Oradea 23—24.IV

★
Perioadele de transferări :

5—16.1 și 5—16.VII

Lupte

I. GRECO-ROMANE
1. CAMPIONATELE REPUBLI

CANE INDIVIDUALE ALE
SENIORILOR

— etapa pe județ pînă la 16.IV
— etapa de zonă Iași, Ploiești, 

Arad. Cluj-Napoca, București
20—22.VI

— etapa finală Timisoara
29—31 .Vil!

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN
PE ECHIPE

a) Divizia A
— 4 etape, 2.II, 16.III, 27.VII, 7.IX
— Cupa Primăverii 21—23.11
— Cupa de Toamnă 15—17.VIII
— Turneul final București

19—21.IX
b) Calificare pentru divizia A

— etapa pe asociații-cluburi
pînă la 14.IX

— etapa de zonă 28.IX și 12.X
— etapa finală 25—26.X

3. CAMPIONATELE REPUBLI
CANE INDIVIDUALE ALE

JUNIORILOR MICI Șl MARI

— etapa pe județ pînă la 2.II
— etapa de zonă Bacău, Pitești,

Timișoara. Oradea, București
1—2.III

— etapa finali Pitești 2—4.V

4. CONCURSUL REPUBLICAN 
DE TOAMNA AL JUNIORILOR

MICI Șl MARI

— etapa finală Constanța 14—16.X1

II. LIBERE
1. CAMPIONATELE REPUBLI

CANE INDIVIDUALE ALE 
SENIORILOR

— etapa pe județ pînă la 20.IV
— etapa de zonă Galați, Călărași, 

Reșița. Tg. Mureș, București
14—15. VI

— etapa finală Brașov 27—29.VI

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
PE ECHIPE

a) Divizia A
— 4 etape 9.11, 2.III, 6.VII, 27.VII
— Cupa Primăverii 21—23.III
— Cupa de Toamnă 5—7.IX
— Turneul final București

19—21.IX

b) Calificare pentru divizia A
— etapa De asociații-cluburi

pînă la 14.IX
— etapa de zonă 21.IX și 5.X
— etapa finală 24—25.X

3. CAMPIONATELE REPUBLI
CANE INDIVIDUALE ALE

JUNIORILOR MARI ȘI MICI

— etapa pe județ pînă la 16.III
— etapa de zonă Gh. Gheorghiu-

Dej, Constanța, Hunedoara, Sf. 
Gheorghe, București 17—18.V

— etapa finală Ploiești
30. 31.V și 1.VI

4. CONCURSUL REPUBLICAN 
DE TOAMNA AL JUNIORILOR

MICI ȘI MARI

— etapa finală Tg. Mureș
14—16.XI

*
CAMPIONATELE REPUBLICANE 
ȘCOLARE LA LUPTE GRECO- 

ROMANE ȘI LIBERE

— etapa pe județ pînă la 9.II
— etapa zonală pe ministere

8—9.III
— etapa finală — libere 8—10,1V 

greeo-romane Constanța
II—13.IV 

CUPA ȘCOLILOR SPORTIVE, 
PE ECHIPE

a) Lupte greeo-romane
— 4 etape zonale 15.XII.1974 ;

26.1, 9.11. ll.V
— etapa finală Lugoj 14—15.VI

b) Lupte libere
— 5 etape zonale 15.XII.1974 f

19.1, 2.11, 27.IV, ll.V
— etapa finală Cluj-Napoca

7—8.VI

*
CONCURSURI — CUPE

Februarie"Cupa ,16 
Poiana Brașov 
Cupa Argeșului 
Cupa Banatului 
Memorialul „I. 
Memorialul „Z. 
Baia Mare

*
Perioadele de 

1—31.1 și

15—16.11
Pitești
Timișoara 

Staicu" Sinaia
Abrudan*

transferări :
15.V1I— 15. VIU

Modelism

I. AEROMODELISM
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE M1CROMODELE (SENIORI

Șl JUNIORI)

— etapa pe județ 1—2.II
— etapa finală Slănic Prahova

21—23.11

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE AEROMODELE ZBOR LIBER

(SENIORI ȘI JUNIORI)

— etapa pe județ 3—4.V
— etapa finală Pitești 21— 25.V

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE AEROMODELE MACHETE 
CAPTIVE (SENIORI Șl JUNIORI)

-MEMORIALUL AUREL VLA1CU

finala Arad 13—15.VII
4. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
UE AEROMODELE ZBOR CAPTIV

(SENIORI Șl JUNIORI)

— etapa pe județ 5—6.VII
— etapa finală Dej 24—27.V1I
6. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE AEROMODELE PLANOARE 
ȘI MOTO, TELECOMANDATE 
PRIN RADIO (R/C) SI CU 
ORIENTARE MAGNETICĂ PEN
TRU PANTA (SENIORI SI JU

NIORI)
— etapa pe județ 9—10. VIII
— etapa finală Sînpetru — Brasov

27—31.VIII

II. RACHETOMODELISM
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE RACHETOMODELE, MA
CHETE SI CLASICE (SENIORI 

ȘI JUNIORI)

— etapa pe județ 19—20.VII
— etapa finală Deva 14—17.VIII

III. NAVOMODELISM
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE NAVOMODELE AUTOPRO
PULSATE, TELECOMANDATE 
RADIO (R/C) Șl HIDROGLI- 
SOARE CAPTIVE (SENIORI SI

JUNIORI)

— etapa pe județ 17—18. V
— etapa finală București

18—22.VI

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE NAVOMODELE VEL1ERE SI 
MACHETE (SENIORI Șl JUNIORI)

— etapa pe județ 9—10.VI11
— etapa finală Neptun, Constanța

10—14.IX

IV. AUTOMODELE
1. CONCURSUL REPUBLICAN 
DE AUTOMODELE (SENIORI SI 

JUNIORI)

— etapa finală București 5—7+X
★

Perioada de transferări t
1—3I.I



Motociclism

I. MOTOCROS
— Campionatul republican

— etapa I
Cîmpulung Muscel

— etapa a II-a Brașov
— etapa a Ill-a Tg. Jiu
— etapa a IV-a Zărnești
— etapa a V-a Cimpina

— Concursul republican
Cimpina

— Concursul republican 
Vălenii de Munte

— Criteriul de primăvară 
Moreni

— Cupa Recoltei Slobozia

6.IV
18.V 
l.VI 
7. IX 

14. IX

16.111

4.V

30.III
28.IX

II. DIRT-TRACK
Campionatul republican
— etapa I București 20.IV

— etapa a Il-a Brăila 27.IV
— etapa a III-a Arad 8.VI
— etapa a IV-a Sibiu 13.VII

— Concursul republican
Arad 14.IV

— Concursul republican
Sibiu 25.V

— Concursul republican
București 27.VII

— Concursul republican
Brăila 10.VIH

III. VITEZĂ PE ȘOSEA
— Campionatul republican

— etapa I Reșița 15.VI
— etapa a Il-a

Tg Mureș 20.VII
— etapa a III-a Pitești 3.V1II
— etapa a IV-a Galați 17.VIII
— etapa a V-a Slobozia 31.VIII

— Concursul republican
Oradea 4.V

— Concursul republican
Cîmpulung Muscel 25.V

IV. REGULARITATE SI REZIS-
TENTĂ

— Campionatul republican
— etapa 1

Sf. Gheorghe 8—ll.V
— etapa a Il-a

Suceava 25-28.IX
★

Perioada de transferări :
1—28.11

Natație

I. ÎNOT
1. CAMPIONATELE REPUBLI

CANE ALE SENIORILOR

— etapa pe asociație și club
pînă la 5.VII

— etapa pe localități
pînă la 15.VII

— etapa finală
București 25—27.VIII

2. CAMPIONATELE REPUBLI-
CANE ÎN BAZIN ACOPERIT

— etapa pe asociație și club
pînă la 15.III

— etapa pe localități
pînă la 1.IV

— etapa finală
București 16—19.IV

3. CAMPIONATELE REPUBLI
CANE ALE JUNIORILOR

— etapa pe asociație si club
pînă la 26.VII

— etapa pe localități
pînă la l.VIII

— etapa finală
Cluj-Napoca 27—29.XII

4. CAMPIONATELE REPUBLI
CANE ALE COPIILOR

— etapa pe asociație și club
pînă la 15.VI

— etapa pe localități
pînă la 1.VII

— etapa finală
grupa A + B București

31.VII —3.VIII

5. CONCURSUL REPUBLICAN 
PENTRU UNITĂȚILE ȘCOLARE

CU PROFIL SPORTIV

— etapa finală Reșița 17—20.VII

6. CUPA SPERANȚELOR (COPII
A, B, C)

— etapa locală pînă la 6.XII
— etapa finală Ploiești 20—23.XII

7. CAMPIONATUL REPUBLICAN
ECHIPE (COPII A, B, C)

— etapa pe localități pînă la 28.m 
*— etapa finală Mamaia 4—6.IV

II. POLO
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

DIVIZIA A

Seria I
— turul 1 — etape duminicale

2—30.III
— turul 2 — etapă turneu

Cluj-Napoca 9—13.IV
— turul 3 — etape duminicale

10.VIII—7.IX

Seria a Il-a

— turul 1 — etape duminicale
18.V—15.VI

— turul 2 — etape duminicale
2O.VII-17.VIII

— turul 3 — etapă turneu
Oradea 3—7.IX

Datele și .locul desfășurării tur
neului final, sistem tur-retur, vor 
fi comunicare ulterior, în funcție 
de clasarea echipelor și de da
tele C.C.E.

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN
AL JUNIORILOR MARI

tur i zona nord Cluj-Napoca 
zona vest Arad

zona sud București 4—7.IV
retur i zona nord Tg. Mureș 

zona vest Oradea 
zona sud București

19—22. VI 
turneul final Oradea 6—7.IX

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN
AL JUNIORILOR MICI

— faza locală, tur-retur.
In etape duminicale 5.V—22.VII

— turneul final
București 4—10. VIII

4. CAMPIONATUL DE CALIFI
CARE PENTRU DIVIZIA A

— Se va desfășura In funcție de 
numărul echipelor înscrise

13.VII—31.VIII

III. SĂRITURI
1. CAMPIONATELE REPUBLI

CANE DE SENIORI

— etapa pe localități
pină la 3.VIII

— etapa finală
București 21—22. VIII

2. CAMPIONATELE republi
cane DE JUNIORI

— etapa pe localități
pînă la 15.VII

— etapa finală Sibiu 1—3.VIII

3. CAMPIONATELE REPUBLI
CANE DE COPII

— etapa pe localități
pînă la 6.VII

— etapa finală
București 19—21.VI1

4. CAMPIONATELE REPUBLI
CANE DE SENIORI, IN BAZIN 

ACOPERIT

— etapa pe localități
pînă la 6.IV

— etapa finală
București 25—27.IV

5. CAMPIONATELE REPUBLI
CANE DE JUNIORI, fN BAZIN 

ACOPERIT

— etapa pe localități
pînă la 5.IV

— etapa finală
București 18—20.IV

fi. CAMPIONATELE REPUBLI
CANE DE COPII, ÎN BAZIN 

ACOPERIT

— etapa pe localități
pînă la 31.III

— etapa finală
București 11—13.IV

7. CUPA CLUBURILOR
— etapa finală

Cluj-Napoca 19—21.XII
★

Perioada de transferări : 
între 1—31 ianuarie

La polo mai este și perioada a 
11-a, care începe la 15 zile după 
terminarea ultimului joc din tur, 
încheindu-se la data reînceperii 
returului.

Oină

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN
— etapa pe grupe de asociații

l.VI —13. VII
— etape pe județ 20.VII—io.VIII
— etapa de zonă

— Satu Mare. Suceava
6—7.IX

— Ilfov, Mehedinți. Vîl cea 
13-14.IX

— Bacău. VasluL București
20—21.IX

— etapa finală Tulcea 3—5.X
2. CUPA ROMÂNIEI

— etapa pe județ pînă
— etapa de zonă

— Gorj, Cluj
— Argeș. Galați

— etapa finală Mangalia

la 20.IV

10— ll.V
17—18.V
6—8.VI

3. CUPA SPERANȚELOR
— etapa pe județ
— etapa finală 

Piatra Neamț

pînă la 25.VH

8—10. VIII
4. CUPA U.T.C.

— etapa pe cercuri, asociații spor
tive și centre de comune

pînă la 3.Vin
— etapa pe județ pînă la 10.VIII
— etapa de zonă 16—17.VIII
— etapa finală

Tg. Mureș 28 —30.VHI
★

Perioada de transferări :
1—31.111

Patinaj

I. ARTISTIC
t. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR I ȘI Ii (M+F) 
ȘI CONCURSUL REPUBLICAN 
AL COPIILOR I ȘI II (M + F)

— etapa județeană-municipală
23.XII.1974

— etapa finală
Miercurea Ciuc 9—12.1

L CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL SENIORILOR (M + F) -

— etapa județeană-municipală
10.11

— etapa finală
București 27.IP-2HII

3. CUPA ROMÂNIEI — SENIORI. 
JUNIORI I, H ȘI COPII 0 ȘI II)

București 7—9.IV

4. CONCURSURI TEST PENTRU 
INSIGNA .UNIUNII INTERNA

TIONALE DE PATINAJ"

— categoriile II șl IV București,
Cluj-Napoca, Brașov II

— categoriile III și IV București,
Cluj-Napoca, Brașov III

— categoriile I șl II București IV
— categoria IV București, Cluj-

Napoca, Brașov XII

II. VITEZĂ T

1. CAMPIONATELE REPUBLI
CANE ALE JUNIORILOR I ȘI II 
(M + F) ȘI CONCURSUL REPU
BLICAN AL COPIILOR I ȘI II 

(M + F)

— etapa județeană-municipală
pînă la 30.XII

— etapa finală Miercurea Ciuc
sau Tușnad 14—16.1

2. CAMPIONATELE REPUBLI
CANE DE SPRINT ALE SENIO

RILOR (M + F) '> .1

Miercurea Ciuc sau Tușnad 
18—19.1

■ , —-

3. CAMPIONATELE REPUBLI
CANE DE POLIATLON ALE SE

NIORILOR (M + F)

Miercurea Ciuc sau Tușnad
25—26.1

4. CUPA ROMÂNIEI — SENIORI, 
JUNIORI ȘI COPII (M + F)

Miercurea Ciuc sau Tușnad
1—3.II

III. PATINAJ PE ROTILE (tip 
linie)

1 CAMPIONATELE REPUBLI
CANE ALE SENIORILOR ȘI JU
NIORILOR I—II (M + F) Șl CON

CURSUL REPUBLICAN 
AL COPIILOR I—II (M + F)

— etapa județeană-municipală
pînă la 15.VIII

— etapa finală București sau Si
biu 5—7,IX

★
Perioada de transferări :

1—31.V

Pentatlon modern

1 CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL Șl PE ECHIPE 

SENIORI

București 19—24.VIII

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL ȘI PE ECHIPE 

JUNIORI

Timișoara 9—14.IX

3. CONCURSUL REPUBLICAN 
CUPA PRIMĂVERII

București 1—6.IV

X CONCURSUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL

Timișoara 21—26.X
*

Perioada de transferări :
1—31.111

Popice
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
PE ECHIPE (M + F) 1974—1975, 

DIVIZIA A

— returul 15 II—25.V
— turneul final Mangalia Nord

4—8. VI 
Cafificare
— etapa oras-municipiu (retur)

1.II—30.IV
— etapa pe județ 16—18.V
— etapa interjudețeană

31.V —6. VII
— faza I 31 .V—1-VI
— faza a n-a 20—22. VI
— faza a HI-a 4—6.VII

2 CAMPIONATUL REPUBLICAN 
PE ECHIPE JUNIOR1-JUNIOARE 

1974—1975

— etapa craș-municipiu (retur)
LII—20.IV

— etapa pe județ 2—4.V
— etapa interjudețeană

17.V—l.VI
— faza I — jocuri eliminatorii

17—18.V
— faza a II-a 31.V—l.VI
— etapa finală Mangalia-Nord

13—15.VI

3 CAMPIONATELE REPUBLICA
NE INDIVIDUALE ȘI DE PE

RECHI (M + F), SENIORI 
ȘI JUNIORI

— etapa pe asociație
15. VII—31. VIII

— etapa ne localitate 1—30.IX
— etapa județeană 10—12.X
— etapa finală București 6—9.X1

4 CUPA FEDERAȚIEI ROMANE 
DE POPICE (M + F)

— etapa I Reșița 7—9.n
— etapa a Il-a București

21— 23.IH
— etapa a III-a Galați 25—27.IV
— etapa a IV-a Iași 12—14.IX
— etapa a V-a Ploieiști 19—21.XII

5. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
PE ECHIPE (M + F) EDIȚIA

1975—1976, DIVIZIA A

— turul 20.IX—14.XII
Calificare
— turul 20.IX—21.XII
7. CUPA U.G.S.R.-JUNIORI
6. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
PE ECHIPE JUNIORI-JUNIOARE

1975—1976
— turul 20. IX—21 .XII

Brașov 5—7.IX

8. „VOINȚIADA”

— etapa pe asociație pînă la l.VI
— etapa pe județ pînă la 13.VII
— etapa finală 12—14.IX

★
Perioadele de transferări :

6—31.1 și 1—31.VIII

Radioamatorism
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE UNDE SCURTE (JUNIORI 

Șl SENIORI)

— etapa I
— telegrafie 3.5 MHz 9.1

— etapa a Il-a
— telegrafie 7 MHz 12.1

■— etapa a III-a
— telefonie 3.5 MHz 16.1

— etapa a IV-a
— telefonie 7 MHz 19.1

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE RADIOTELEGRAFIE SALA, 

REGULARITATE (JUNIORI)

— etapa pe județ
— etapa finală București 4—5J

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE RADIOTELEGRAFIE SALĂ,

REGULARITATE (SENIORI)

— etapa pe județ
— etapa finală București 24—25.1

4. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE RADIOTELEGRAFIE SALA,
RECEPȚIE VITEZA (SENIORI)

— etapa finală București 25.1

5. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE RADIOTELEGRAFIE SALA,

TRANSMITERE VITEZA 
(SENIORI)

— etapa finală București 26.1

6. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE RADIOTELEGRAFIE SALA,

(PIONIERI ȘI ȘCOLARI)

— etapă pe județ V—VI
— etapă finală Poneasca VII

7. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE „VÎNATOARE DE VULPI”,

(PIONIERI ȘI ȘCOLARI)

— etapă pe județ V—VT
— etapa finală Poneasca VII

8. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE „VÎNATOARE DE VULPI” 
3,5 MHz, (JUNIOARE ȘI SE

NIOARE)

— etapa pe județ V
— etapa finală Galați 17.VII

9. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE „VÎNATOARE DE VULPI” 
144 MHz (JUNIOARE ȘI SE

NIOARE)

— etapa pe județ
— etapa finală Galați 18.VH

10. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE „VÎNATOARE DE VULPI”

3-5 MHz (JUNIORI 
Șl SENIORI)

— etapa pe Județ V
— etapa finală Galați 19.VU

11. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE .VÎNATOARE DE VULPI”

144 MHz (JUNIORI 
ȘI SENIORI)

— etapa pe județ V
— etapa finală Galați 20.VH

12. CAMPIONATUL INTERNA
TIONAL DE UNDE SCURTE AL

ROMÂNIEI

2—3.VIII

13. CAMPIONATUL REPUBLICAN
DE UNDE ULTRASCURTE 144 

MHz (JUNIORI ȘI SENIORI)

— etapa finală 6—7.IX

14. CUPA ROMÂNIEI LA „VtNA- 
TOR1 DE VULPI” 3.5 MHz

— etapa de zonă

în prima duminică a vacanței 
de primăvară IV—V

Est i BC, BT, HR, IS, 
NT, SV, VS Suceava

Nord I BH, BN. CJ, MM,

MS. SM SJ Bistrița
Vests AB, All. CS HD.

MH, TM Aran 
Sud-esț,: AG, DB, DJ, GJ,

OT. TH, VL Rîmnicu Vîlcca 
Sud-vest B, BR. BZ, eT

IF. IL, TI Buzău
Centru i BV. CV GL, PII

SB. VR Sibiu
— etapa finală (seniori +

juniori) Brașov 31. V
— etapa finală (senioare +'

junioare) Brașov 2.VI

15. CUPA ROMÂNIEI „VÎNA
TOARE DE VULPI" 144 MHz

— etapa de zonă
în a doua duminică a vacanței 
de primăvară IV—V

Est i BC, BT, HR, IS,
NT, SV, VS Iasi

Nord i BH, BN, CJ, MM,
MS, SM, SJ Satu Mare

Vest ! AB, AR, CS, HD,
MH, TM Timișoara 

Sud-est s AG, DB, DJ, GJ,
OT, TR, VL Slatina 

Sud-vest i B, BR, BZ, CT,
IF, IL, TL Brăila

Centru l BV, CV, GL, PII,
SB, VR Sf. Gheorghe ’

— etapa finală
(seniori + juniori) Brașov l.VI 
etapa finală (senioare + 
junioare) Brașov 3.VI

16. CUPA FEDERAȚIEI, UNDE 
SCURTE PENTRU JUNIORI 

ȘI SENIORI

— etapa I telefonie 7 MHz 2.XI
— etapa a Il-a

telefonie 3.5 MHz 13.XI

17. CUPA FEDERAȚIEI, UNDE 
SCURTE PENTRU JUNIORI 

ȘI SENIORI

— etapa 1 
telegrafie 7 MHz

— etapa a Il-a 
telegrafie 3.5 MHz

30. XI

ll.XII

Rugby

1. CAMPIONATUL REPUBI1CAN 
AL SENIORILOR - DIVIZIA A 

EDIȚIA 1974-1975
— returul,

— turneul 
turul 
returul

pe serii 8.XII.1974
9, 16, 23, 30.III 

.. , 6, 13.IV
final pe grupe s

11, 18, 25.V
1, 8, 15.VI

federației romane 
de RUGBV, ediția 1974—1975

— returul ; etapa a Vl-a
— semifinala
— finala

20.IV
27. IV

4.V
3. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL SENIORILOR - DIVIZIA B, 

EDIȚIA 1974—1975

— returul 23, 30.III
6, 13, 20, 27.IV

4, 12, 18.V
4. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

AL JUNIORILOR, EDIȚIA 
1974—1975 

— turneul final 18, 25.V și 1, 8.VI

S. CUPA ȘCOLILOR SPORTIVE, 
EDIȚIA 1975

— turul 30.III, 6, 13,.IV
— returul 16, 20, 27.IV
— turneul final Suceava

9, 10, ll.V

5. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL SENIORILOR — DIVIZIA A, 

EDIȚIA 1975—1976

— turul 7.IX—14.XII

7. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL SENIORILOR — DIVIZIA B,

EDIȚIA 1975—1976

— turul 14.IX—16.XI

8. CUPA FEDERAȚIEI ROMANE 
DE RUGBY, EDIȚIA 1975—1976

turul 17, 24, 31.VIII

9. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR ȘI ȘCOLARI

LOR, EDIȚIA 1975—1976

— turul pe serii 5, 12, 19, 26.X 
9, 16.XI

★
Perioada de transferări :

î—3i.vn

Schi-bob-biatlon- 

sanie

1. CONCURSUL DE DESCHIDE
RE A SEZONULUI

— probe alpine, fond și sărituri
Predea] 29.XII

2. CAMPIONATELE REPUBLI
CANE ALE SENIORILOR

— etapa pe județ pînă la 10.11
— etapa finală

fond (S+T) Bucegi 7—10.III 
alpine Paring 7—9.III
biatlon (S+T) Poiana Brașov 

25—26.1 
sărituri Predeal 23.11
bob Sinaia 10—11.11
sanie Sinaia 1—2.U



3. CAMPIONATELE REPUBLI
CANE ALE JUNIORILOR

— etapa pe județ pînă' 15 2.II
— etapa finală

fond Vatra Bornei 22—23.11 
alpine Poiana Brașov 21—23.11 
biation Poiana Brașov 1—2.II 
sărituri Predeal 16.11
sanie Sinaia 25—26.1

4 CONCURSUL REPUBLICAN 
AL COPIILOR

— etapa pe județ pînă la 26.1
— etapa finală

fond, sărituri Predeal
1—2.II 

alpine Păltiniș 8—9.II

5. CUPA FEDERAȚIEI ROMANE 
DE SCHI-BOB

— fond Fundata 30.III
— alpine Sinaia 12—13.IV
— sărituri Predeal 9.II
— bob Sinaia 1—2.11
— biation Poiana Brașov

27—28.XII
— sanie Sinaia 22—23.11

6 CAMPIONATELE REPUBLICA
NE UNIVERSITARE

etapa pe centre universitare 
plnâ la 2.1II.

etapa finală 
alpine, fond Paring 13—16.III

7 CONCURSUL REPUBLICAN 
AL UNITĂȚILOR ȘCOLARE 

CU PROFIL DE SCHI

— alpine Sinaia 28—30.III
_  nordice Izvorul Mureșului

7—9.II
— sărituri speciale și combinată

nordică Predeal 8—9.IH
8 CAMPIONATELE REPUBLI

CANE ȘCOLARE

28.11—2.I1I— alpine 
fond Predeal

* _ .Perioada de transferări : 
1—30.IXfer’

Scrimă

1. CAMPIONATELE REPUBLICA
NE ALE SENIORILOR

— etapa locală
— etapa finală

floretă M București 19.1 v
sabie București l°-v
floretă F București H.V
spadă București l.VI

2. DIVIZIILE NAȚIONALE 
A ȘI B

etapa I 
floretă M București 
sabie Iași
floretă F București 
spadă Craiova 
etapa a H-a sabie 
Cluj-Napoca 
floretă F București 
floretă M Tg. Mureș 
spadă Tg. Mureș 
etapa a IH-a (numai 
sabie București 
floretă M București 
spadă București 
floretă F București

8—9.11
8—9.II

8—9.III 
29—30.III

20—21.IX
20—21.IX
24—25.IX
26—27.IX 

A)
16—17.X
18—19.X
23—24.X
25—26.X

3. CAMPIONATUL DE CALIFI
CARE PE ECHIPE

— etapa I Constanța 17—18.V
— etapa a Il-a București 22—23.XI

4. CAMPIONATELE REPUBLI
CANE ALE JUNIORILOR I

— etapa locală
— etapa finală

Baia Mare 11—14.IX

5. CAMPIONATELE REPUBLI
CANE ALE JUNIORILOR II

— etapa locală
— etapa finală Brașov 26—29.VI

6. CAMPIONATELE REPUBLI
CANE ALE COPIILOR

— etapa locală
— etapa finală

Cluj-Napoca 12—13.IV

7. CUPA ROMÂNIEI

•— etapa locală
— etapa finală București 6—9.XI
8. CAMPIONATELE REPUBLICA
NE DE TINERET {INDIVIDUAL 

ȘI ECHIPEI
— etapa finală București 7—12.X

Perioada de transferări:
1—31.XII

Șah
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

PE ECHIPE MIXTE
— categoria A

Ploiești
— categoria B

Tg. Mureș (Sovata)

18—28.IV

16—26.IV

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE CALIFICARE PE ECHIPE 

MIXTE

— etapa pe localități, 
municipiul București

Pdgq&oSpdrfaF

și pe județe l.VI.1974—
15.11.1975

— etapa interjudețeană
faza 1 23.111
faza a II-a 6.IV
faza a III-a 20—IV

— etapa finală
Hunedoara 11—16.V

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN
INDIVIDUAL MASCULIN

— etapa pe asociații
(1/16 de finală) 20.X—31.XII.1974

— etapa pe localități
(1/8 pe finală) 15.1—l.IV

— etapa pe județe și a
municipiului București 
(1/4 de finală) 15.IV—31 .VII

— etapa de zonă (semifinalele) 
Zalău, Suceava, Rm. 
Vîlcea, M. Ciuc,
București — 2 gr. 10—26.IX

— etapa finală
București 15.XI—8.XII

4. CAMPIONATUL REPUBLICAN
INDIVIDUAL FEMININ

— etapa pe localități
(1/8 de finală) 20.X.1974—

15.IV.1975
— etapa pe județe și a 

municipiului București
(1/4 de finală) l.V—LVII

— etapa pe zone (semifinalele) 
Bacău (Slănic),
București, Cluj-Napoca, Arad

14—28.1X
— etapa finală Pitești 15—31.X

5. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL AL JUNIORILOR

— etapa pe asociație
(1'16 din finală) l.X—10.XH.1974

— etapa pe localități
(1/8 din finală) 20.XII.1974—

31.1.1975
— etapa pe județe și a 

municipiului București
(1/4 de finală) 10.11—31.HI

— etapa pe zone (semifinale)
— fete, Timisoara
— băieți, Brăila 8—14.VII

— etapa finală
— fete. Timișoara
— băieți. Brăila 15—29.VII

6. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE ȘAH PRIN CORESPONDENTA

In tot cursul anilor 1974—1975

7. CAMPIONATUL REPUBLICAN
DE PROBLEME DE ȘAH

In tot -cursul anilor 1974—1975

8. CAMPIONATUL REPUBLICAN
UNIVERSITAR

— etapa pe centre
universitare pînă la 9JI

— etapa finală Sinaia 20.11—2.111
★

Perioadele de transferări :
LVI—30.VI si

15.IX—15.X

Tenis
1. CAMPIONATELE REPUBLICA
NE INDIVIDUALE ALE SENIO

RILOR (CATEGORIA I)

— etapa locală
— etapa pe județ
— etapa finală 

București

1.V—15. VI
16. VI—l.VIII

15—21.IX

2. CAMPIONATELE REPUBLICA
NE ALE JUNIORILOR

— etapa locală
— etapa pe județ
— etapa finală 

Tg. Mureș

1.V—15. VI 
l.VII—l.VIII

25—31.VIII

3. CAMPIONATELE REPUBLI
CANE INDIVIDUALE 

ALE COPIILOR

— etapa locală 1—30.V
— etapa pe județ 1—15.VI
— etapa finală Galați 7—13.VII

4. CAMPIONATUL REPUBLICAN
PE ECHIPE AL SENIORILOR

— 2 serii tur-reutr 22.IV—20.X

5. CAMPIONATUL DE CALIFI
CARE PENTRU CAMPIONATUL

PE ECHIPE — SENIORI

— etapa locală sau direct jude
țeană l.VII—l.X

— etapa finală București 13—19.X

6. CUPA UNIRII

București 20—26.1

7. CUPA „16 FEBRUARIE"

București 10—16.11

8. CUPA „8 MARTIE"

București 1—8.III

9 CONCURSUL REPUBLICAN 
DE SALA AL SENIORILOR
Hunedoara 17—23.11

10 CAMPIONATUL REPUBLI
CAN PE ECHIPE AL JUNIORI

LOR

— etapa locală 15.V—15.VI
— etapa pe județ 16.VI—15.vil
— etapa de zonă 19—25.VIII
— etapa finală București 9—14. IX
11. CRITERIUL DE PRIMAVARA

București 7—13.1V

12. CUPA ..30 DECEMBRIE"

București 22—28.XII

13. CONCURSUL CENTRELOR
DE COPII

2—8.IX

14. CUPA ȘCOLILOR SPORTIVE

Gheorghieni 24—28.VII

COMPETIȚII CU CARACTER 
REPUBLICAN ORGANIZATE 
DE COMISIILE Șl SECȚIILE 

DE TENIS

Cupa Transilvaniei — seniori, 
Cluj-Napoca 11—14.VIII ; Cupa 
Mureșul — juniori 4 seniori, Tg. 
Mureș VII; Cupa textiliștilor — 
Juniori 4 seniori, Arad 12—14.VII ; 
Cupa Carpați — juniori 4- seniori, 
Brașov 5—11.VIII ; Cupa Dunărea 
juniori 4- copii, Galați 5—ll.VIII ; 
Cupa Steaua — juniori + seniori, 
București I; Cupa Dr. Petru Gro
za — copii 4- juniori, Oradea 15 
—20.VII ; Cupa Minerul — seni
ori 4- juniori, Baia Mare 22—25. 
VII ; Cupa municipiului București 
— copii 4- juniori, București 15— 
21.IV ; Cupa Electrica. Timișoara 
X ; Cupa Progresul seniori + ju
niori, București 6—12. V ; Cupa 
Dinamo — seniori 4 juniori. Bucu
rești 27.V—2.VI ; Cupa lost. Con
strucții. București 10—16. VI ; Cupa 
Politehnica. Cluj-Napoca VII; Cu
pa Litoralului, Constanța 1—3.V ; 
Cupa păcii — seniori. Arad 18— 
20IV • Cupa Tării Cri.șurllor, Ora
dea 16—18.IV ; Cupa Oltul — co
pii 4 juniori, SL Gheorgtie 24—29 
VL

★
Perioada de transferări : 1—31. 

XII.

Tenis de masă

1. CAMPIONATELE REPUBLI
CANE INDIVIDUALE ALE SE

NIORILOR (M-j-F)

— etapa pe asociație l.IX—12.X
— etapa pe județ 25—26.X
— etapa finală concursul I Iași

o—8.XI
— concursul II Arad 18—20.XII

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
PE ECHIPE SENIORI (M4F),

DIVIZIA A

— turul LIII—15.VI
— returul o.lX—6.XII
— calificare Hunedoara 9—12.1

X CAMPIONATELE INDIVIDUA
LE ALE JUNIORILOR (M-f-F)

— etapa pe județ 7—8.VI
— etapa finală Galați 20—22.VI

4. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
PE ECHIPE JUNIORI (M4F)

— turul Cluj-Napoca zz—26.IV
— returul Brasov zt>—30.XII
— calificare Hunedoara 5—8.1

5. CAMPIONATELE -REPUBLICA
NE ALE COPIILOR, ECHIPE ȘI

INDIVIDUAL (M4F)

echipe
— calificare St. Gheorgne

m—18.IV
— finala Buzău za.V—l.VI
individual
— etapa pe centre pina la 22.VI
— etapa finală Ploiești 2—5.VII

6. TURNEUL CELOR 13 (M+F)
— etapa finală Ploiești 20—21.1

7. CUPA ȘCOLILOR SPORTIVE 
Pitești JU—XII

8. „PALETA DE ARGINT"

Ploiești o—7JX

9. CAMPIONATELE REPUBLICA
NE UNIVERSITARE

— etapa pe centre unit. rsitare
pînă la 9.II

— etapa finală Craiova 22—23.11
★

Perioada de transferări :
13—38.XII

Tir

t. CAMPIONATELE REPUBLICA
NE ALE SENIORILOR (M-F)

— glonț, talere (probe olimpice) și 
arme standard București

ju.1V—5.X

2. CONCURSUL REPUBLICAN
DE SENIORI (M4F)

— probe neolimpice, București
JO.IX—5.X

3. CAMPIONATELE REPUBLICA
NE ALE JUNIORILOR (1M4F)

— glonț, talere (pro’-e olimpice)
arme standard București și 
Baia Mare 4—7.IX

4. CONCURSUL REPUBLICAN 
DE JUNIORI (M+F)

— probe neolimpice București
f—7.IX

5. CAMPIONATELE REPUBLICA
NE ALE JUNIORILOR ȘI JUNI

OARELOR (M4F)
— arc Tg. Mureș (seniori)

(—10. VIII 
Tg. Mures (juniori) 

a—6. VIII

6. CUPA ROMÂNIEI. INTER- 
CLUBURI

— glonț Iași A 19—21.IX
— aer comprimat Ploiești

19—21. XII

7. CUPA PRIMA VERII

— aer comprimat București
za—26.1

— glonț, talere București
*—6.IV

8. CUPA SPERANȚELOR

— glonț, talere București
29—31.VIII

9. CRITERIUL JUNIORILOR II

— glonț, aer comprimat Brașov
«—10. VIII

— talere Corn. Joița jud. Ilfov
•—10.VIII

10. CONCURSUL CLUBURILOR
UNIVERSITARE

— glonț Cluj-Napoca 25—27.IV
★

Perioada de transferări )
15.XH —15.1

Turism-alpinism

I. ALPINISM
L ALPINIADA REPUBLICANA 

(SENIORI)

— etapa de iarnă Piatra Craiului
10—15.11

— etapa de iarnă Munții Făgăraș
17—22.111

— etapa de vară Munții Bucegi
Z7-29.IV

— etapa de vară Cheile Bicazului
14—20.IX

2. ALPINIADA REPUBLICANA 
(TINERET—FEM1N IN)

— etapa de iarnă Munți! Retezat
4—8.111

— etapa de iarnă-școală Munții
Făgăraș ' Z4.III—4.IV

— etapa de vară Munții Bucegi
Z7—29.VI

— etapa școlară Piatra Craiului
1—10. VII

X CUPA F.R.T.A. (OMOLOGĂRI 
PREMIERE ALPINE)

— Toți masivii muntoși
15—25. VIII

Perioada de transferări :
1—30.V

II. TURISM
1. INTILNIREA REPUBLICANA 

A DRUMEȚILOR „ȘTAFETA
MUNȚILOR"

— etapa județeană l.VI—15.IX
— etapa finala jud. Argeș

2/—28.IX

2. INTILNIREA REPUBLICANA 
A „SPEOLOGILOR Sl’UKTIVI" —

1975

— Finala Padiș, Bihor 6—12.X

III. ORIENTARE
1. CAMPIONATE REPUBLICANE 

(COPII ȘI JUNIORI)

Echipe (copii-juniori mici)

— etapa pe județ 22.VI—6.VII
— etapa finală Jud. Bihor 2—3.1X

Individual (juniori mari)

— etapa pe județ ZZ.VI—6.VII
— etapa finală Jud. Bihor 2—3.IX

X CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE SENIORI

(individual, pe categorii de virste)

— etapa pe județ 22.VI—5.VII
— etapa finală Jud Bihor 4—5.IX

Individual noapte (masculin)

— etapa pe județ 22. VI—6.VII
— etapa finală Jud. Bihor

1'2 și 2/3.IX
Echipe

— etapa finală Jud. Bihor 4—5.IX 
Ștafeta

— etapa finală Jud. Bihor 6.IX

X CUPA FEDERAȚIEI ROMÂNE 
DE TURISM-ALPINISM

— etapa de iarnă Băile Harghita
7—8.III

— etapa de noapte Brănești-Cer-
nica 16—17.V

4. CAMPIONATUL ASOCIAȚI
ILOR SPORTIVE „VOINȚA"

— etapa de zonă Mehedinți, Vîl
cea, Vaslui, Sălaj, Constanța

23.V—21.VI
— etapa finală Bistrița Năsăud

24—26.VII

5. CAMPIONATELE REPUBLICA
NE UNIVERSITARE

— etapa pe centru universitar
pînă la 13.IV

— etapa finală Izvorul Mureșu
lui 23-24.IV

Intr-un număr viitor ol ziarului, vom publica și calendarul 
competițiilor sportive de masă pe 1975.

6. CUPA U.G.S.R.

— etapa finală Cluj-Napoca
27—28. VI

★
Perioada de transferări : 

I—13.XII

IV. SALVAMONT
1. RALIUL FORMAȚIILOR DB 

SALVAMONT

— aplicații practice Bucegi
15—19.1

2. TROFEUL F.R.T.A. PENTRU 
SALVAMONT ȘI SEMINARUL 

TEORETIC

Jud. Argeș

Volei
24—29.111

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
EDIȚIA 1974—1975, DIVIZIA A — 

FAZA I

— Turneul I masculin Baia Mare
5—8.XII 1974 

feminin Iași 5—8.XII.1974
— Turneul II masculin Galați

19—22.XII 1974 
feminin București 19—22.XII

— Turneul III masculin Bacău97 , «X) VTT 1Q74 
feminin Sibiu 27—29.XII.1974

DIVIZIA A — FAZA A II-A

Scria I
— Turneul I, tn localitatea echi--•

pei de pe locul 4 din faza I 
masculin 13—15 II
feminin 20—22.II

— Turneul II, în localitatea echi
pei de pe locul 3 din faza I 
masculin 20—22.11
feminin 27.11—LIII

— Turneul III, In localitatea e-
chipei de pe locul 2 din faza I 
masculin 4-feminin 13—15.III

— Turneul IV, în localitatea e-
chipei de pe locul I din faza I 
masculin + feminin 20—22.III

Seria a II-a
— turul 9.II—23.III
— returul 6 IV—18.V

EDIȚIA 1975—1976 
DIVIZIA A — FAZA I

— Turneul I (4 etape) 4—7.XII
— Turneul II (4 etape) 18—21.XII
— Turneul III (3 etape)

26—28.XII

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
— DIVIZIA B (M+F) EDIȚIA 

1974—1975

— returul 
Calificare
— etapa 1pe

— etapa pe

— etapa

9.II—20.IV

județ

finală, pe

asociații și municipii 
pînă la 18 V

pînă la 8 VI 
zone 

23—29 VI
4

EDIȚIA 1975—1976

— turul 28 IX—7.XII

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL ȘCOLARILOR ȘI JUNIORI
LOR (M4F) EDIȚIA 1974—1975

— turul III 26.1—23.11
— semifinalele 2—8.III și even

tual 9.III

— turneul 
mișoara 
feminin

final — masculin Tl-
3—7.VI

Piatra Neamț 3—7.VI
Calificare
— etapa pe

— etapa pe
— etapa de

județ
zonă (8

localități
pînă la 13 IV 

pînă la 25 V 
zone)

18—22 VI

EDIȚIA 1975—1976

— turul I
— turul II (turneu)

28.IX—26.X
19—23.XII

4 CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR II (M + H

— etapa pe județ pînă la 19 I
— etapa de zonă (8 zone)^

5. CONCURSUL RI^5J“VoLEI
AL COPIILOR — MINIVOLEI 

(M + F)

— etapa pe
— etapa pe

localități pînă la 11 V
județ pînă la 29 VI

s CUPA FEDERAȚIEI ROMÂNE 
DE VOLEI, PENTRU ECHIPE 

DIN DIVIZIA A

— faza I
— faza II — turul 

returul

26—30 VIII
21.IX—19.X

26 X—23.XI

Perioada de transferări : vnI

Yachting
1. CAMPIONATELE REPUBLICA
NE ALE SENIORILOR ȘI JUNIO- 

RILOR

— etapa finală 
Constanța 18—31 VIII

Perioada de transferări : 1—31 XI



ÎNAINTEA ETAPEI Nr. 13

VESTI DE LA DIVIZIONAR ELE A
9

• CREDEM că derbyu! etapei 
a XIII-a va fi meciul Dinamo — 
Universitatea Craiova. Liderul 
joacă cu campioana și rezultatul 
întîlnirii poate avea implicații 
psihologice asupra unuia sau al
tuia dintre cei doi competitori 
redutabili. Din tabăra dinamovis- 
tă aflăm că Deleanu este refăcut 
și va juca, se pare, miine. Dudu 
Georgescu rămîne incert, Dumi- 
trache și-a reluat de ieri antre
namentele, depășind o criză de 
sciatică. După meciul de Cupă 
susținut, craiovenii s-au reîntors 
joi seara acasă. Formația „pestri
ță" din meciul de miercuri, cu 
cîțiva jucători de la tineret-spe- 
ranțe, va fi înlocuită de cea cla
sică*, cu atît mai mult cu cît sus
pendarea lui Bălăci a expirat. 
• U.T.A. — A.S.A., o partidă im
portantă pentru configurația plu
tonului înrolat în urmărirea lui 
Dinamo. U.T.A. a simțit, joi, ne
voia unei zile libere, după evo
luția pe un teren greu, la Bistri
ța, cu reîntoarcere în Arad la ora 
1.30 noaptea. Vineri, antrenament 
„în familie", după care s-a anun
țat reintrarea lui Colnic. A.S.A. 
pleacă astăzi cu efectivul com
plet spre celălalt oraș mare de 
pe Mures. Formația lui Bone ? 
Cea știută • REȘIȚENII au oa- 
recari motive de îngrijorare, căci 
în ultimele două campionate, ei 
nu au putut depăși pe F.C. Con
stanța, pe teren propriu. Este 
vorba de un anume complex, am
plificat, se pare, de absența lui 
Beldeanu (îl va înlocui Bora) care 
a cumulat trei cartonașe galbene. 
Adversarii lor acuză o oboseală 
explicabilă, după parcurgerea ru
tei : Constanța — Brașov — Tg. 
Mureș (meci de Cupă)' — Brașov 
— București — Timișoara — Re
șița, efectuată în mai puțin de o 
săptămînă ® ASTĂZI, in fața 
camerelor de luat vederi, meciul 
Sportul studențesc — Olimpia Satu 
Mare. „Sportul", echipă capricioa
să, instabilă, mărturisește public

DIVIZIA A

k

IN CIFRE
© In cele nouă partide ale 

etapei a XII-a/s-au marcat 18 
goluri, totalul lor ajungînd la 
252 : 189 gazdele, 63 oaspeții.

® Golul cu nr. 250 a fost 
înscris de Tănase, în partida 
F. C. Constanța — Politehnica 
Iași. Celelalte goluri cu nu
mere de jalon : Moga (nr. 1), 
Ghergheli (nr. 50), Costea (nr. 
100), Bigan (nr. 150), îordănes- 
cu (nr. 200).

® In această etapă s-au 
dictat cele mai multe lovituri 
de la 11 m. de la începutul 
campionatului : 4. Trei au fost 
transformate (Adam, Oblemen- 
co. Iovănescu), iar una ratată 
(l’âltinișan, care este la al 
doilea penalty ratat).

e Cele mai mari note în a- 
ceasță etapă au fost obținute 
de jucătorii echipei A.S.A. : 
86 p, iar cele mai mici (cîte 
70 pj le-au primit pitestenii 
și gălățenii.

0 Ordinea primelor locuri 
în clasamentul „constanței" 
(alcătuit pe baza adiționării 
celor mai bune note), după 12 
etape, este următoarea : 1. DI
NAMO 965 p ; 2. A.S.A. 954 p;
3. F.C.M. Reșița 953 p ; 4.
U.T.A. 943 p ; 5. Olimpia 942 p.

© La partidele etapei au a- 
sistat aproximativ 102 000 de 
spectatori. Cei mai mulți 
(30 000) au urmărit meciul 
„Poli" Timișoara — U.T.A., iar 
cei mai puțini (4 000) s-au în
registrat la întîlnirea Jiul — 
Steagul roșu.

• Primele locuri în clasa
mentul orașelor (întocmit pe 
baza mediei de spectatori), după 
12 etape, sînt ocupate de : 1. 
TIMIȘOARA 21 600 ; 2. Craiova 
21 300 ; 3 .Galați 17 000 ; 4. Satu 
Mare 14 800.

O Jucătorii celor 18 echipe 
au comis 240 de faulturi, cele 
mai multe (25) -piteștenii, iar 
cele mai puține (5) dinamoviștii.

• Situația în „Trofeul Fets-
chovschi", după 12 etape, este 
următoarea : 1—2 TIMIȘOARA 
și SATU MARE 9,50 ; 3. Ga
lați 9,40 ; 4. Cluj-Napoca 9,25 ;
5. București 9,22 ; 6—7. Reșița 
și Arad 9,16 ; 8. Constanța 9,00;
9. Tg. Mures 8,85 ; 10. Rm.
Vîlcea 8,83 ; ii. Iași 8,80 ; 12. 
Craiova 8,66 ; 13. Petroșani
8,50 ; 14. Pitești 8,33; 15. Bra
șov 8.16.

• Pe baza adiționării note
lor obținute de jucători, echi
pa campionatului, după 12 eta
pe, are următoarea alcătuire : 
IORGULESCU (100) — CHE- 
RAN (89), BIGAN (94), SAT- 
MAREANU II (91), FIL1PESCU 
(88) — NAOM (89), NAGÎII — 
— A.S.A. — (87), NUNWEIL- 
LER VI (95) — ATODTRESEl 
(88), I. MURESAN si ROZNAI 
(87), IIAJNAL (91). 

un optimism robust înaintea a- 
cestei intîlniri. Lotul s-a pregătit 
la Snagov, incluzîndu-1 și pe Su- 
ciu, care și-a reluat antrenamen
tele, pe Tânăsescu, a cărui sus
pendare a expirat în etapa de 
cupă, de asemenea pe Ion' Con
stantin, revenit in grațiile condu
cerii tehnice. Aureola Olimpiei, 
victorioasă in fața lui Dinamo, 
n-a durat mult. Ea a venit la 
București. învinsă de Progresul 
Brăila, ilelvei este accidentat. 
Antrenorul Gh. Staicu a fixat ur
mătorul program echipei sale i 
vineri, ședință de pregătire pe 
stadionul Progresul, astăzi dimi
neață, o plimbare la Pădurea Bă- 
neasa • STEAGUL ROȘU este 
îngrijorată. Ghergheli și Pescaru 
au fost bolnavi de gripă, Iambor 
acuză și el o afecțiune, neputînd 
fi utilizat mîine. Problema cen
trală a ' echipei : refacerea. • 
NICI „U“ CLUJ-NAPOCA nu doar
me liniștită. După plecarea lui 
Negru (cu carantină), a lui Ștefan 
(prin transfer), a lui Lăzăreanu 
(își satisface stagiul militar), prin 
indisponibilitatea lui Lengyel (he
patită), „șepcile roșii" au rămas 
cu un singur portar, juniorul 
Albu. Accidentat miercuri, se fac 
eforturi intense pentru recupera
rea lui. Mieriul, în continuare, 
indisponibil. • PITEȘTENII de 
la F.C. Argeș își așteaptă învin
gătorii de miercuri, pe cei de la 
„U“ Cluj-Napoca, în propriul fief. 
Rămîne incertă participarea lui 
Ivan. Tn orice caz, programul de 
lucru al argeșenilor, riguros : joi, 
antrenament; vineri, antrenament; 
simbătă, antrenament. • „POLI** 
TIMIȘOARA a părăsit vineri 
Bucureștiul, cu destinația Brașov. 
/Xccidentat, Covalcic s-a despărțit

CONFIDENȚE • CONFIDENȚE
e La sfîrșitul meciului <5e duminică 

ai echipei sale, cu Chimia Rm. Vîl
cea, cinci, prin victoria obținută. 
A.S.A. Tg. Mureș trecuse pe locul 
secund âl clasamentului, prodigiosul 
înaintaș al localnicilor, Murcșan, le 
spunea in vestiar coechipierilor săi, 
mai in. glumă, mai în serios : „Băieți, 
derbyu! campionatului se va dispui a 
pe a e-»t stadion, in primăvara viitoa
re, intre noi și dinamoviștii bueu- 
reșteni“. Desigur, anticiparea atît de 
optimistă . făcută de Mureșan pare 
cam prematură. Dar ea are, totuși, 
o bază reală : poziția fruntașă câștiga
tă de echipa din Tg. Mureș, datorită 
rezultatelor bune de pînă acum, și 
dorința jucătorilor ei de a nu ceda 
această poziție, de a se menține în 
continuare — prin evoluții apreciate 
atît pe teren propriu, cît și în depla
sare — în plasa liderului.

<s La Craiova, pe un timp deloc 
îmbietor, cei aproximativ 10 900 de 
spectatori prezenți la jocul cu C.F.R. 
Cluj-Napoca, întruchipau o veritabilă 
,.selecționată” din marea masă a su
porterilor campioanei. Erau cu ade
vărat cunoscători ai fotbalului oei 
din tribunele Stadionului Central 
pentru că ei au aplaudat, cu prompti
tudine, -multe dintre fazele de finețe 
reușite de oaspeți. Aplauze s-au au
zit și la terminarea întîlnirii. pentru 
fotbaliștii din Cluj-Napoca. deși pro
babil câ egalitatea de pe tabela de 
marcaj nu era de natură să producă 
satis.acții suporterilor craioveni.

• Etapa a Xll-a a văzut debutul a 
doi dintre thul&rii reorezentativei de 
juniori ; fundașul Bărbulescu, la F.C. 
Argeș, centrul atacant Cămătaru, la 
Universitatea Craiova. Vom sublinia 
nu numai promițătoarele Lor evoluții 
ci și împrejurările în care antrenorii 
Florin Halagian și Constantin Cernă- 
ianu i-au introdus în formație: piteș
tenii erau conduși de reșițeni. iar 
craiovenii se aflau la egalitate cu e- 
chipa lui Mihai Adam. Cu atît mai 
lăudabile deciziile celor doi antre
nori ’

• In pauza meciului F.C. Constan
ța — Politehnica Iași, arbitrul plo
ieștean M. Moraru a fost interpelat 
de unul din conducătorii clubului 
ieșean : ..Prea ușor i-ați arătat lui 
Dănilă cartonașul galben !• La care 
cavalerul fluierata- a răspuns fără 
echivoc : ,.în regulament scrie negru 
pe alb că orice jucător care a ieMt

ÎN CÎTEVA ZILE, 
î l

ÎN CÎTEVA ZILE,
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ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA 
BILETELOR LA TRAGEREA EXCEP
ȚIONALA LOTO DIN 19 NOIEMBRIE 
1974. Această tragere oferă participan- 
ților pe lingă marile avantaje de cîș- 
tig și o serie de interesante premii, 
con.stîrid din autoturisme „Dacia 
1300“, ..Moskvicî 408/412“, excursii în 
R.D. Germană, excursii cu efectua
rea ,,Turului Poloniei'", excursii la 
Paris, cîștiguri variate în bani. Se 
vor extrage 42 de nuțnere, în 5 ex- 

de colegii săi, supunîndu-se, la 
Timișoara, unei radiografii. Ver
dictul, îmbucurător : nu este vor
ba de o fractură. așa cum s-a 
crezut inițial. • FEROVIARII din 
Cluj-Napoca au unele probleme 
în alcătuirea formației; Vișan, 
bolnav de gripă, rămîne sub un 
semn de întrebare. In continuare 
accidentați Boca și Liviu Mihai. 
Adversara lor, Chimia Rm. Vîl
cea, a ajuns ieri la Cluj-Napoca, 
unde C. Nicolae, căruia i s-a scos 
glezna din ghips, a făcut joncțiu
nea cu echipa • DIN IAȘI nu 
avem vești de excepție. A fost, 
oricum, risipită îngrijorarea lega
tă de cartonașul galben primit de 
Dănilă, în etapa a Xll-a. Comisia 
de disciplină, judecind culpa și 
apreciind, logic, că el nu poate fi 
numărat în „seria neagră", a ce
lor trei cartonașe care atrag o 
suspendare automată • JIUL a 
plecat de la Giurgiu, spre Vaslui, 
în vederea unui meci de verifi
care cu Viitorul din localitate. 
Există rețineri în privința folosi
rii lui Mulțescu. Libardi va juca 
însă, după suspendarea efectuată. 
• F.C. GALAȚI — STEAUA, iată 
un meci care se înscrie pe lista, 
tot mai neîncăpătoare, a întîlniri
lor ce mai pot oferi gazdelor line
le speranțe de rămînere în prima 
divizie. Gălățenii au făcut pregă
tiri atente, ei nu anunță modifi
cări în formația de bază. Steaua, 
la rîndu-i, a supus la pregătiri, 
joi, jucătorii nefolosiți la Piatra 
Olt, sau utilizați numai parțial. 
Vineri, un joc-școală cu „tinere- 
tul-speranțe". Cu excepția lui 
Pantea, echipa este validă. Ple
carea spre Galați, astăzi dimi
neață, cu autocarul.

de pe gazon pentru îngrijiri medicale 
și intra în joc fără avizul arbitrului a 
comis o neregularitate și aceasta se 
pedepsește cu avertisment Deci, 
zicem noi, unde-i lege nu-i tocmea
lă...
• Pină în min. 71 al partidei cu 

Politehnica Iași, președintele clubului 
constănțean Foti D. Fotî fumase, nici 
mai mult nici mai puțin decîț 18 
țigări...’ Timpul trecea, tabela de 
marcaj era neschimbată și antrenorul 
secund P. Comănița căuta să-1 liniș
tească : „O să vedeți că o să vă vină 
și golurile!*. și au venit, ce-i drept, 
dar după atîtea mari ratări ale înain
tașilor oonstănțeni îneît mai că-ți 
vine s-o spui pe șleau : „Numai con
ducător de club să nu fii... !“
• La meciul Politehnica Timisoara 

— U.T.A. a asistat și antrenorul echi
pei F.C.M. Reșița, Iosif Reinhardt, 
care avînd zi liberă (reșitenii juca
seră simbătă la Pitești) a ținut să-și 
studiez© c-ei doi adversari din cam
pionat. Poate că este și aceasta una 
dintre explicațiile faptului că F.C.M. 
Reșița știe să joace în totdeauna 
foarte bine și la Arad, și Ia Timi
șoara.

• Iată o modalitate adoptată de 
conducerea tehnică a echipei Poli
tehnica Timișoara care vine în aju
torul tuturor. Cu o jumătate de oră 
înaintea fiecărui joc de campionat, 
pe partea exterioară a ușii vestiaru
lui foimației din Timișoara este afi
șat ,.ll~-le care \a fi introdus pe 
teren, rezervele cu numerele pe care 
le poartă pe tricouri și arbitrii întâl
nirii. Este o modalitate care, conside
răm. ar trebui adoptată de toate e- 
c'nipeie gazdă, antrenorii puțind să-și 
vadă liniștiți de pregătirea echipei 
înainte de meci, nemaifiind pertur
bați de întrebările ziariștilor, obser
vatorilor federali si ale altor persoa
ne, despre formația respectivă.

• Cu puțin timp în urmă, pe sta
dionul din Reșița au fost sărbătoriți, 
cu ocazia retragerii din activitatea 
competiuonaZă. trei dintre foști jucă
tori ai F.C.M.-ului, care au pus efec
tiv umărul la promovarea echipei re- 
șițene in Divizia A : Varga, Pirvar. 
și Kafka. Un public generos l-a 
aplaudat cu căldură la despărțire, 
iar clubul le-a oferit, drept recunoș
tință. premii șl cite o frumoasă cupă 
de eristal.

trageri. Se atribuie 13 categorii de 
cîștigurî. Tragerea acordă cîștiguri 
pentru 3 numere din 18 și pentru 3 
numere din 24 extrase. Puteți parti
cipa pe bilete de 15 lei și 5 lei va
rianta. dar numai biletele de 15 lei 
participă la toate extragerile. Trage
rea se va efectua marți 19 noiembrie 
a.c. la București în sala Clubului Fi- 
nanțe-Bănci din str. Doamnei 2 cu 
începere de la ora 18. După tragere 
va rula un film artistic.

BOGAT PROGRAM PENTRU 
REPREZENTATIVELE NOASTRE IN 1975

• Lotul A susține 12 partide, record pentru un an competi- 
țional • Lotul de tineret (23 de ani), dublarea numărului de 
intîlniri I • Creștere simțitoare a volumului de meciuri și 

pentru loturile de tineret (21 de ani) și juniori.
Cu o operativitate care merită 

a fi subliniată — pentru că asi
gură din timp posibilitatea defi
nitivei alcătuiri a întregului ca
lendar al fotbalului nostru din 
anul viitor — F.R.F. a anunțat 
și programul jocurilor interna
ționale pe anul 1973 pentru toate 
cele patru loturi reprezentative i 
A, tineret 23 de ani, tineret 21 
de ani și juniori. Vom sublinia,

19 martie
31 martie
17 aprilie
11 mai

1 iunie
12 octombrie
29 octombrie
16 noiembrie
30 noiembrie
17 decembrie
Dată nedesemnată
20 decembrie

LOTUL A

: Turcia
: Cehoslovacia
: Spania
: România
: România
: România 
: România 
: România 
: România 
: Scoția
: R. D. Germană 
: R. F. Germania

Programul stabilește un nou 
record al numărului de partide 
(12) susținute de echipa națională 
în cursul unui an competițio- 
nal. Vechiul record era de 11 
jocuri și data din sezonul 1964. 
Vom remarca, în afara întâlniri
lor din Campionatul european, 
meciurile amicale cu. formații 
deosebit de puternice (Ceho
slovacia, U.R.S.S., R.D. Germană, 
R.F. Germania etc.).

LOTUL DE TINERET 
(23 DE ANI)

19 martie : România — Turcia 
(amical) ; 31 martie : România — 
Cehoslovacia (amical) ; 13 aprilie: 
România — Polonia (amical) ; 
16 aprilie : R. D. Germană — 
România (amical) ; tot în aprilie, 
la date .ce urmează a fi stabi
lite : România — Ungaria (ami
cal) și Ungaria — România (a- 
mical) ; 10 mai : Danemarca — 
România (C.E.) ; 31 mai : Româ
nia — Scoția (C.E.) ; în luna iu
nie, In Bulgaria, Campionatul 
balcanic ; 3 septembrie : România 
— Franța (amical) ; 8 septembrie: 
R.F. Germania — România (a- 
mical) ; 16 decembrie : Scoția — 
România (C.E.) ; tot în decem
brie, România — Bulgaria (ami
cal).

Această suită bogată de parti
de (15 în total) reprezintă aproa
pe dublarea programului pe 
care, în mod obișnuit, îl avea 
pînă acum tinăra noastră selec
ționată. Considerăm ca foarte 
utilă realizarea unei asemenea 
creșteri cantitative — dublată, 
însă, și de aceea calitativă, ma
joritatea adversarilor fiind prin
tre fruntașii europeni ai catego-

CORESPOXDENȚÂ DIN ITALIA

CE VA FI LA
Campionatul italian se oprește. 

El s-a întrerupt pentru a face loc 
pregătirilor lotului reprezentativ 
in vederea ații de greului meci, 
de miercuri 20 noiembrie, de la 
Rotterdam, din Campionatul euro
pean. cu ricecampioana lumii. Ju
cătorii aleși de Fulvio Bernardini 
pentru acest start dificil in com
petiția continentală a reprezenta
tivelor, ,-au reunit încă de la în
ceputul sâptâminii, iar joi au dis
putat un joc de verificare, la 
Roma, cu Bayern Munchen. Rezul
tatul se știe : au intim internațio
nalii italieni cu 1—0, dar fotbalul 
lor n-a convins, plasindu-se sub 
ceea ce au arătat Beckenbauer, 
Muller ji ceilalți. \

Opinia fotbalistică italiană se 
teme de un rezultat-dezastru. Cu 
Cruyff, Neeskens, Haan, Krol 
et co. nu-i de glumit. Dar fiecare

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
LOTO DIN 15 NO'EMBRIE 1974. FOND 
GENERAL DE CÎȘTIGURI : 1.438.987 lei
din care 662.972 lei report. EXTRAGEREA 
I : 82 2 83 60 10 22 30 49 28. EXTRAGE
REA a 11-a : 7 43 39 3 41 63 64 16 84. 
Plata cîștigurîlor va începe în Capitală 
de la 25 noiembrie pînă la 15 ianuarie 
1975 ; în țară de la 27 noiembrie pînă la 
15 ianuarie 1975 inclusiv ; prin mandate 
poștale începînd de la 30 noiembrie 1974, 

de Ia bun început, creșterea sim
țitoare a numărului întîlnirilor 
pentru toate cele patru loturi, 
realizare care contribuie pe de 
o parte la amplificarea legături
lor cu cît mai multe federații de 
pe continentul nostru, iar pe de 
alta, ajută la creșterea experien
ței de joc a tuturor reprezenta
tivelor. Iată calendarul complet 
al selecționatelor noastre :

— România (amical)
— România (amical)
— România (C.E.)
— Danemarca (C.E.)
— Scoția (C.E.)
— Turcia (amical)
— Bulgaria (C. Balcanic)
— Spania (C.E.)
— U.R.S.S. (amical)
— România (C. E.)
— România (amical)
— România (amical)

riei de selecționate — tocmai 
pentru că ea va oferi și ocazii 
de verificare a unui mare nu
măr de jucători, paralel cu acu
mularea unei experiențe inter
naționale.

LOTUL DE TINERET 
(21 DE ANI)

31 martie : România .— Ceho
slovacia ; 12 aprilie : România — 
Polonia; 16 aprilie : România — 
R.D. Germană. Tot în luna apri
lie, la date ce urmează a fi sta
bilite : România — Ungaria si 
Ungaria — România. Toate în- 
tîlnirile sînt amicale și pro
gramul urmează a fi completat 
cu partidele sezonului de toam
nă, aflate în curs de perfecțio
nare.

LOTUL DE JUNIORI
10—17 februarie : trei meciuri, 

în Turcia, cu selecționata țării- 
gazdă ; 5 martie : Polonia —
România ; 15 martie : România
— U. R. S. S. (preliminariile 
U.E.F.A.) ; 30 martie i U.R.S.S.
— România (preliminariile
U.E.F.A.) ; 31 martie : Cehoslova
cia — România ; 25—27 aprilie i 
două jocuri în R.D. Germană ; 
în luna iulie, participarea la 
„Turneul Prietenia" din R.P.D. 
Coreeană ; 29 octombrie : Româ
nia — Ungaria (amical) ; 12 no
iembrie : Ungaria — România
(amical). Și programul celor mai 
tineri internaționali prezintă o 
creștere simțitoare, el putînd fi 
completat și de eventuala (și do
rita) calificare în Turneul final 
U.E.F.A., care se va desfășura, 
în luna mai, în Elveția.

ROTTERDAM ?
speră... intr-un miracol care să nu 
ducă la o asemenea situație. Cel 
mai senin pare însuși selecțione
rul Bernardini. El rămîne la un- 
sprezecele prezentat pe stadionul 
olimpic. In poartă, Zoii (Juventus) 
nu are, e drept, contracandidat. 
Fundașii laterali sînt Rocca (Roma) 
și Roggi (Fiorentina) deja verifi
cați in intilnirea cu Iugoslavia, de 
la Zagreb. Vor completa sectorul 
defensiv stoperul Morini (Juven
tus) și libero-ul Zecchini (Milan). 
Asupra acestuia din urmă, presa 
are rețineri, el joacă la formația 
de club tot stoper, așa că rolul de 
libero nu ii e prea familiar. O nou
tate a reprezentat-o selecționarea 
napolitanului Orlandini și încă pen
tru greul rol de marcare a lui 
Cruyff. Pentru zona centrală, cu 
misiunea de a-l sprijini pe omul 
de virf, Boninsegna (Internaziona- 
le), au fost aleși Causio (Juven
tus), Re Cecconi (Lazio), Juliano 
(Napoli) și Antognoni (Fiorentina). 
Un unsprezece axat pe apărare. Pe 
banca de rezerve vor fi doi ata- 
canți centrali, Braglia (Napoli) și 
Anastasi (Juventus), dar e greu de 
presupus că se va face apel la ei. 
Speranța rămîne intr-o zi mai sla
bă a olandezilor. Altfel...

CESARE TRENTINI

Sportul Pog-fl7a



A ÎNCEPUT
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FINALA

FINALELE CAMPIONATELOR INDIVIDUALE DE POPICE
A H J I ÎN C.C.EÎ la baschet feminin

POLITEHNICA BUCUREȘTI S-A CALIFICAT
AL DOILEAIN TURUL

Ieri dimineața, în sala Con
structorul din Capitală, a avut loc 
ședința tehnică și tragerea Ia sorți 
a finalei campionatului național 
masculin de șah. Cei 18 jucători 
ocupă următoarele locuri pe ta
bela de concurs:

1, liertesz, 2. Urzică, 3. Maca- 
rie, 4. Partos, 5. Griinberg, 6. Ra
dovici, 7. Mititelu, 8. Pușcașu, 9. 
Pavlov, 10. Stanciu. 11. Buza, 12. 
Voiculescu, 13. Șubă. 14. Vaisman, 
15. Ilijin, 16. Georgescu, 17. Ghin
dă, 18. Ungureanu.

în numele biroului federal, tov. 
Virgil Firică, vicepreședinte al 
FJt.Ș., le-a urat succes partici- 
panților, f; ,:înd cunoscut ’ că, po
trivit hoturîrii adoptate de acest 
for, cîștigălorul competiției va fi 
cel de al treilea jucător român 
(alături de Gheorghiu și Ciocâltea) 
calificat în turneele zonale din 
cadrul noii ediții a campionatu
lui mondial.

După-amiază, în Aula Bibliote
cii Centrale Universitare, a avut 
Ioc prima rundă.

în partida derby a serii, Ur
zică a obținut o victorie rapida 
(18 mutări), încheiată cu o fru
moasă combinație Ia Ghindă. Par- 
toș a cîștigat la Ilijin și Miti
telu la Voiculescu. întîlnirile 
Kertesz — Ungureanu, Macarie — 
Georgescu și Pavlov — Stanciu 
au fost remize. Celelalte s-au în
trerupt.

Astăzi, de la ora 16, se joacă 
runda a Il-a (Georgescu — Par
tos, Șubă — Mititelu, Ungureanu 
— Stanciu), iar mîine runda a 
III-a (Urzică — Ungureanu, Par
tos — Ghindă, Mititelu — Vais
man, Pavlov — Voiculescu).

SI IOSIF
MANGALIA NORD, 15 (prin 

telefon). După încheierea dispu
telor '-ezervate juniorilor, au 
intrat în concurs seniorii ca
lificați în cursa pentru cuceri
rea titlurilor de campioni repu
blicani pe 1974. Actuala ediție a 
competiției reunește pe arena din 
stațiunea Neptun aproape pe toți 
popicarii fruntași din țara noas
tră, precum și numeroși tineri 
care, demonstrînd o sporită preo
cupare în procesul de pregătire, 
au reușit să-și cucerească dreptul 
de participare la ultimele între
ceri ale importantei confruntări. 
Conform regulamentului, cei 80 
de finalist! (35 de fete) care fi
gurează . ' " ' ' " .
disputat întîietatea în tot cursul 
zilei de 
minare, 
tot atîția seniori calificindu-se în 
turneul final, programat a se 
desfășura sîmbătă și duminică di
mineață. Sportivii care vor 
doborî cele mai multe popice în 
cele două evoluții (manșe) vor 
urca pe cele mai înalte trepte 
ale podiumului de premiere.

Cine are cele mai multe șanse 
la primele locuri ? Confirmînd 
forma excelentă în care se afla 
în acest sezon, gălățeanul Iosif 
Tismănaru, a infirmat toa’.e... a- 
cuzațiile aduse pistelor de joc — 
care sînt extrem de pretențioase 
și supun pe concurenți la un 
sever examen — obținînd în pre
liminarii un rezultat de zile mari, 
941 de popice doborîte din 2^0 
lovituri mixte. El a lansat bila 
cu o precizie de metronom, ratind

pe foile de arbitraj și-au

vineri în jocurile preli- 
primele 20 de senioare și

s-adoar două lovituri și astfel 
detașat categoric de principalii 
săi adversari, netezindu-și drumul 
spre titlu.

Tn schimb, la fete lupta pen
tru supremație se anunță în con
tinuare foarte echilibrată și mult 
mai interesantă decît se aștepta, 
deoarece printre favorite s-au in
tercalat cîteva jucătoare 
sau mai puțin cunoscute, 
fel, după prima manșă a 
relor conduce 
reșteanâ Hălașa 
la mici diferențe 
Ileana Oniciuc și 
pioană a țârii. Ana Petrescu.

Clasamentele după turul I : 
FEMEI — 1. Bă lașa Mirică (La- 
romet București) 428 p d, 2. 
Ileana Oniciuc (Cetatea Giurgiu) 
417 pd. 3. Ana Petrescu (Gloria 
București) 414 p d, 4. Erica Orosz 
(Eîectromureș Tg. Mureș) 413 p d, 
5. Mariana Constantin (Hidrome
canica Brașov) 398 p d, 
liâ Petrușcă

Ca și la București, Politehnica 
București, campioana feminină de 
baschet a României, s-a impus și 
la Ankara în meciul cu Yiikselis 
S.K. din cadrul C.C.E. Sportivele 
românce au cîștigat cu 92—33 
(46—17) si au totalizat scorul de 
216—72 (în tur, 124—39). Politeh
nica va juca în turul următor al 
C.C.E. cu Hapoel, la 28 noiembrie 
la București și la 5 decembrie la 
Tel Aviv.

Alte rezultate (echipele sublinia-

te s-au. calificat) : C.C.E. — FE
MININ : Ignis Mataro (Spania) — 
UGE Viena 65—54, Bachoevedorp 
(Olanda) — KFUM Vâsteras 91 — 
44, SL Lodz — Steinsel Luxem
burg 102—34 ; C.C.E. — MASCU
LIN : SSV Hagen — BC Helsinki 
73—65, Panathinaikos Atena — 
Fribourg (Elveția) 99—78 ; CUPA 
CUPELOR — MASCULIN : Seker 
spor Ankara — Honved Budapes
ta 92—84, Racing Anvers — Luga
no 103—90.

DIVIZIA A LA BASCHET MASCULIN

DOAR DOUA MECIURI ECHILIBRATE
repu- 

continuat

tinere» 
De alt- 
senioa- 

bucu- 
urmată

junioara 
Mirică, 
de girgîuveanca 
de actuala cam-

6. Corne- 
(Voința București) 

397 pd: BARBATI: 1. Iosif Tis- 
mânaru (< «instructorul Galați) 941 
p d, 2. Stefan Eordog (Voința Tg. 
Mureș) 891 p d, 3. loan Stefucz 
(Voința Clui-Napoca) 872 p d. 4. 
Gficbrqhe Silvestru (Rafinăria Te- 
leajen Ploiești) 870 p d. 5. Ludo
vic Martina (Eîectromureș Tg. 
Mureș) 868 pd. 6. Gheorghe Du
mitrescu (Gloria București) 865 
p d (Ilie Bâiaș, deținătorul titlu
lui. se află pe locul 7 cu 862 p d). 
Vineri seara s-a dat startul și in 
proba de perechi.

în primul meci al turneului 
care se desfășoară la Geneva și 
Morges și la care participă echi
pele Elveției, României și Selec
ționata olimpică a Cehoslovaciei, 
reprezentativa noastră a jucat în 
compania formației cehoslovace, 
de care a fost întrecută cu 6—0 
(2—0, 0—0, 4—0). In fața unui ad
versar foarte puternic, formația 
română a rezistat două reprize 
dar în ultima treime a meciului 
cehoslovacii și-au impus superio
ritatea fizică și tehnică.

VARȘOVIA, 15 (Agerpres). — 
La Gdansk au luat sfîrșit între
cerile din cadrul grupelor tur-

DIN FOTBALUL

Troian IOANIȚESCU

Intrecerile campionatului 
blican de baschet au 
ieri prin meciurile etapei a 9-a, 
desfășurate în sala Floreasca. 
Iată rezultatele și unele amă
nunte î

viu 
de

neului internațional de hochei 
„Cupa. Prietenia* la care partici
pă echipe de juniori din 7 țări. 
Echipa României a întrecut cu 
4—3 (2—1, 1—1, 1—1) selecționata 
orașului Gdansk. Pentru echipa 
română au marcat Chițu, Bartalis, 
Moldoveanu și Nuțescu. Echipa 
noastră s-a clasat a treia în gru
pă dună U.R.S.S. si R.D. Germa
nă. Alte rezultate : U.R.S.S. — 
R.D.G. 8—4 ; Bulgaria — Ungaria 
6—4. \

TURNEE DE TENIS

f UNIVERSITATEA TIMISOARA 
FARUL CONSTANTA 87—77 

(41—35). Preciși și eficienți în ac
țiunile poziționale, timișorenii s-au 
impus destul de net în final. în 
rest, disputa a fost 
„U“ a avut din minutul 
uneori la diferențe mai 
țiale (min. 24 : 53—41.
59—49), dar constănțenii 
cut de fiecare dată i.
62—63), neputînd lua însă condu
cerea, deoarece după perioade 
scurte de joc mai sprinten, ei re- 
intrau în ritmul mai lent impus 
de studenți care, în felul acesta, 
au putut folosi mai bine plusul 
de talie. Munteanu, Mănăilâ, Cîm- 
peanu, Czmor și Minius, care au 
alcătuit „5“-ul de bază al echipei 
„U“, au dominat panourile, deși 
■Purcăreanu, Pasca, Spînu, Marti- 
neseu și Caraion au făcut efor
turi pentru a-i contracara. în ge
neral, a fost un meci plăcut, mai 
cu seamă că aruncările de la se- 
midistanță și distanță au abundat 
și au fost precise. Au înscris : 
Mănăilă 26, Gh. Cîmpeanu 18, 
Munteanu 14, Czmor 14, Minius 11, 
Rocsin 2, Weber 2 pentru „U“, 
respectiv Purcăreanu 22, Caraion 
16, Pasca Î5, Martinescu 16, Spî
nu 6, Popovici 2. Au arbitrat bine 
G. Negulescu și M. Aldea.

echilibrată. 
10 avans, 
substan- 

min. 26 i 
au refă- 

(min. 31 ■

dupâ-amiezii de ieri a fost 
disputat. Studenții. dornici 
a-și ameliora situația în clasa
ment, au făcut o partidă bună, 
mai ales în apărare. De partea 
cealaltă, I.C.E.D. a căutat să stă
vilească elanul studenților prin- 
tr-un joc poziționaL dar acesta 
nu i-a reușit și astfel Politehnica 
a obținut o victorie meritată. Au 
marcat : Szel 18, Dudescu 13. Mo- 
lin 2, Rusu 11. Posa 13. Dragnea 
12, pentru învingători, respectiv 
Antoniu 5. Antonescu 3. Dikay 10, 
Bulat 7, Andreescu 8. FI. Nicu- 
lescu 2. Rotaru 8. Chiciu 4. Cîm
peanu 13, pentru 
dus cu scăpări 
A. Atanasescu.

I.C.E.D. Au con- 
C. Negulescu și

C.S.U. GALATI 
UNIVERSITATEA 
— MEDICINA TG. 
(45—32), DINAMO

STEAUA — 
108—63 (52—43), 
CLUJ-NAPOCA 
MUREȘ 91—70
— RAPID 113—74 (60—33), I.E.F.S.
— POLI IAȘI 93—63 (48—34).

Turneul continuă astăzi și se 
încheie duminică.

INTERNAȚIONAL
• In ziua a doua a turneului de ju

nior- de la Monaco : Franța — Polo- 
nu G—o (4—0). Francezul Zenier a 
marcat trei goluri. Iugoslavia — 
Cehoslovacia 5—1 (1—0). Iugoslavul
Kovacevici a înscris 4 goluri. După 
cum se știe, la acest turneu se expe
rimentează două noi reguli preconi
zate de Federația internațională de 
fotbal și anume: desființarea ofsaidu
lui la loviturile libere și eliminarea 
temporară (pe durata a 10 minute) a 
jucătorilor care se fac culpabili de 
abateri incluse in sancțiunile prevă
zute la punctul 12 al regulamentului. 
Pinâ acum eliminarea temporară a 
fost aplicată de trei ori în cursul 
turneului.

• Selecționata Spaniei, care va ln- 
tSlr.i miercuri la Glasgow Scoția 
(grupa a 4-a a C.E.). a învins în 
meci de verificare formația Castilia 
cu 3—0. Echipa probabilă pentru 
Glasgow : Iribar — Sol, Benito, C -s- 
tellanos. Costas. Miguel. Planas, Vil
lar. Rexach. Quinn Martinez.
• Tc turneul U.E.F.A. (juniori) : 

Luxemburg — Austria 1—3 (0—1).
e Stadionul ,,Farc des Princes" din 

Paris găzduiește simbătă ^eara me
ciul dintre echipele R. D. Germane și 
Franței, conur.d nentru Campionatul 
european de fotbal. Aceasta este pri
ma întîlrtire ofitralâ dintre selecțio
natele celor două țâri.

LONDRA. „Cupa Dewar", sfer
turi de finală : Vilas — Orantes 
6—1, 6—7, 7—6 ; Okker — Ashe 
6—7, 6—4, 6—4 ; Connors — Solo
mon 3—6, 7—6, 6—4. în semifina
le la dublii femei : Virginia Wade, 
■Sharon Walsh — Virginia Ruzici, 
Mima Jausovec 6—2. 3—6, 6—4, 
în semifinalele probei de dublu 
bărbați, perechea Ilie Năstase 
(România) — Jimmy Connors 
(S.U.A.) a învins cu 6—1, 6—a 
cuplul Cox (Anglia) — Franulo- 
vici (Iugoslavia). în prima semi
finală a probei de simplu băr
bați, Connors l-a eliminat cu 6—0, 
6—2 pe olandezul Tom Okker.

BOMBAY. Turul 2: Roche — 
Pinner 6—7, 6—0. 6—4 ; A. Amri- 
traj — Thung 7—6. 6—7, 6—2 ; 
Parun — Gehrirtg 6—3. 6—1 ; 
Andrews — Santana 7—6, 6—2.

OSLO. Sferturi de finală : Loy o 
Mayo — Gerken 6—3, 3—6, 6—3 ; 
Hewitt — Kary 7—6, 6—1.

MANILA. Optimi de finală : 
Kuki — Tanner 6—2, 6—3 ; New
combe — EsteD 6—1, 6—2 ; Austin
— Dent 6—7, “ * - - —
Shaffei — Reid

BRUXELLES, 
peana pe teren
— Italia 1—1 (după 
Mlgnot — Barazutti 6- 
Zugarelli — Hombergen 6—2, 0—6, 
6-3.

7—6, 6—2 ; El
6—2, 6—7, 6—2. 
Competiția euro- 
acoperit: Belgia 

prima zi). 
—2, 6—3 șl

VII PROTESTE ÎMPOTRIVA ATRIBUIRII
CliPEI DAVIS '

D. STÂNCULESCU
Paul IOVAN

Aruncă la coș Caraion ; i se opune 
Munteanu. Fază din meciul ,U“ 

Timițoara — Farul
Foto : L MIHAICA

»»
ROMA. 15 

cum s-a mai . .
a indiei a reruzat să dispute finala 
..Cupei Davis" cu formația Republicii 
Sud-Africane. secretarul federației
indiene arădnd in expunerea de 
tsve că sportivii indieni nu se 
intfini cu reprezentanții unei 
unde se practică discriminarea

REPUBLICII SUD-AERICANE
(Agerpres). — După 

anunțat, echipa de tenis

mo- 
pot 
țâri 
ra-

POLITEHNICA BUCUREȘTI —
T.C.E.D. 69—60 (41—36). Derbyul

I. E. F. S. - OLIMPIA
derby la baschet feminin
Etapa a 6-a a Diviziei femini

ne A programează miine următoa
rele meciuri : IEFS — Olimpia 
(derbyul etapei). Constructorul 
București — Politehnica București, 
Inst. Pedagogic Tg. Mureș — Cri- 
șul Oradea, CSU Galați — Univer
sitatea Iași și Voința București — 
Universitatea Ciuj-Napoca. Partida 
Rapid — Universitatea Timișoara 
a fost amlnată pentru ziua de 28 
noiembrie, deoarece în ațeste zile 
timișorencele susțin un turneu în 
Cehoslovacia.

Biroul federal a acordat drept 
de joc Tatianei Radulescu (pentru 
CSU Galați) și Lilianei Rădulescu 
(pentru IEFS) care erau suspen
date de clubul sportiv Voința 
București pentru acte de indisci
plină. Bizară (și fără justificare) 
ridicarea suspendării a fost făcută 
împotriva opiniei clubului Voința 
cate a manifestat fermitate în 
sancțiunea dictată împotriva celor 
două jucătoare.

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□DL’
JA- IN LOC DE „YES“.w

După cum se știe, ’ina
bile de lucru în cadrul 
C.LO. sînt engleza, fran
ceza, spaniola și rusa. La 
reqpnta sesiune a C.I.O. de 
la Viena s-a pus la vot Și 
acceptarea Limbii germane. 
La numărătoarea voturilor 
s-a observat însă că doar 
o singură opțiune p lipsit, 
pentru ca limba germană 
să fie acceptată. Totodată, 
s-a văzut că pe un buletin 
stătea scris în loc de
. _ " sau „oui* (da — în
limba engleză sau fran
ceză). Ulterior s-a aflat că 
răspunsul aparținea tocmai 
Iui Bertcld Beitz. membru 
al C.I.O. pentru R.F.G», 
care, uitând în focul votu
lui că limbile oficiale sînt 
franceza și engleza, a pro
vocat anularea buletinului 
său. Era tocmai buletinul 
care urma să fie decisiv ! 
Ulterior, buletinul ne care 
scria Ua“ a fost reconsi
derat și astfel s-a obținut 
votul 
limba germană să fie 
oeptată în sinul C.I.O. 
limbă de lucru.

KARL SCHRANZ 
ANTRENOR ÎN U.R.S.S.
Potrivit știrilor publicate 

de presa austriacă, ar “ 
intervenit un acord 
federațiile 
U.R.S.S. 
tutea 
schior 
Schranz 
de schi 
Sovietice. Potrivit acordu
lui. Schranz va conduce 
antrenamentele „alpinilor" 
sovietici Intr-o stațiune 
montană din Caucaz.

.yes*

necesar pentru ca 
ac
ea

fi 
între 

de schi din 
și Austria, in vir- 
căruia renumitul 
austriac K a r 1 
va pregăti lotul 
alpin al Uniunii

PRONOSTIC IN PUN...
Ziarul «Kon'șcmolskaia 

Pravda- din Moscova a Ini
țiat un concurs de prono
sticuri înaintea meciurilor 
de hochei dintre reprezen
tativele de hochei ale 
UJt.S.S. și Canadei. se 
cerca, bunăoară. să se in
dice numărul victoriilor 
care vor fi repurtate de 
cele două formați*, golave
rajul general al inulninlor. 
rezultatele primului și ulti
mului meci ! Ei bine, toate 
pronosticurile date de Ana
toli Resetftjto au fost 
exacte. Drept recompensă,

mstitutelui de cultură fi
zică și sport dm Sofia a 
inceput recent o nouă ac
tivitate : a devenit studen
tă a facultății de arte plas
tice -Nikolai pavlovtei-, 
din Soția. La cxainenul de 
admitere a reușit pe de
pt in. iar acum ea este stu
dentă In primul an.

CAMPIONATE 
MONDIALE 

STUDENȚEȘTI
Potrivit unei știri recente, 

în 1975 nu se va mai orga
niza Universiada de iarna, 
în schimb, se vor ține cam-

tehnicianul-radio din 
Kov. in virată de 23 de ani, 
a primit premiul I cu care 
a fost dotat concursul ; un 
valoros echipament de 
aport
O NOUĂ 

PENTRU
Cunoscuta 

gară Maria 
trei ori campioana 
dială la gimnastică moder
nă, este pe punctul de a 
abandona activitatea co>m- 
petitionalâ. In cadrul unei 
festivități, maestra eme
rită, a sportului. Erou al 
Muncii Socialiste din Bul
garia, își va lua rămas bun 
de la colegele și antrenorii 
cu care a făcut sport peste 
un deceniu. Absolventa

PROFESIUNE
GHIGOVA 
gimnastă bul- 

Ghigova, de 
mon-

pionota mondiale studențești 
la diverse discipline hiverna- 
le, in primul rind la schi al
pin ți ta schi nordic.

Dispar, așadar, de astă 
dată, din programul Interna* 
ționol al studenților, patina. 
Jul ți hocheiul pe gheața.

Campionatele mondiale 
dențețtl de schi vor avea 
In principiu, la Pr iști na 
Iugoslavia), intre 17 țl 
martie 1973.

MARATONIST 
NONAGENAR !

Pe clasicul traseu dintre 
Marathon și Atena s-a orga
nizat pentru prima oara un 
maraton popular, la al cârui 
start s-au aliniat 650 de par
ticipant! (dintre care 500 so
siți cu o cursa-charter din

Stl>
Ioc, 
(în 
23

R. F. Germania). întrecerea a 
fost ciștigată de campionul 
grec Theofanis Țsimigato$ în 
2:29:31, dar pline de senza
țional și de farmec sînt alte 
detalii ale cursei. Cel mai 
tinăr concurent, Richard Wolf, 
în vîrstâ de 11 ani, a par» 
curs cei peste 42 km in 
5h27:45, dar toate onorurile au 
revenit nonogenarului grec 
Hrîstos lordani^îs care s-a 
clasat al 527-lea, avînd nevoie 
de 6h42:00 pentru a încheia 
cursa. Prima femeie clasata 
(pe locul 140) a fost vest- 
germana Eva-Maria Westphal, 
în vîrstâ de 56 de ani, care 
a realizat timpul 3h55:56.

„TESTAMENTUL" 
LUI BEAUMONT

Cu prilejul ultimei sesiuni a 
Comitetului Internațional Olim
pic, la Viena, francezul Jean 
de Beaumont a părăsit, po
trivit rotației regulamentare, 
Comisia, executiva a C.I.O., 
tn sînul câreia deținea pos
tul de vicepreședinte. în ca
drul uneia dintre ședințe, 
Beaumont a adresat colegilor 
sâi o lunga scrisoare, pe care 
ascultătorii au considerat-o 
drept „testamentul olimpic* 
al fostului vicepreședinte.

O bună parte a textului 
său, Jean de Beaumont o 
consacră problemei sportului 
feminin. Autorul propune in
troducerea în programul o- 
limpîc a unui număr mu If 
sporit de probe rezervate 
sportivelor. De asemenea, e- 
vocînd pe compatrioata noas
tră Lia Manoliu, vicepreședin
tă a Comitetului Olimpic Ro
mân, Jean de Beaumont a 
propus instituirea în cadrul 
C.I.O. a unei comisii femi
nin*

sială in sport. Decizia federației in
diene a fost aprobată de marea ma
joritate a federațiilor naționale și de 
opinia sportivă mondială.

In ciuda acestui fapt, Comitetul di
rector al ,,Cupei Davis“, întrunit re
cent la Roma, a hotărît' să declare 
echipa Republicii Sud-African-e câști
gătoare a ..Cupei Davis'*, ca urmare 
a neprezentării formației Indiei 
finală.

Această hotărîre a fost primită 
vii proteste in cercurile sportive 
Ierna ționale, poziția Comitetului 
rector al „Cupei Davie** fiind în con
tradicție flagranta și eu apelurile 
Adunării Generale O.N.U., care a ce
rut țărilor din lumea întreagă să rupă 
relațiile culturale și sportive cu regi
mul rasist de 1- Pretoria. Comitetul 
director nu a ținut scama nici de 
exemplul C.I.O.. care a exclus Repu
blica Sud-Africană din rîndul mem
brilor săi. ignor in d faptul că însăși 
Federația internațională de tenis s-a 
pronunțat în anii 1970—1971 pentru 
excluderea R.S.A. din „Cupa Davis".

• TELEX •

la

cu 
in
el i-

• La Honolulu boxerul argentinian ti© 
categoria grea, Oscar Bonavena (lo
cul 5 în ierarhia mondială) l-a învins 
prin k.o. tehnic în rundul 5 pe ame
ricanul Mani Waka. Bonavena speră 
-Jt J- - * lui

vi-
să deviaâ unul din șalangerii 
Cassius Clay și H va întâlni luna 
itoare pe Joe Frazier.
După disputarea a cinci runde, 
turneul internațional de șah de 
Veneția conduc marii maeștri Lieber- 
son șl Tlmman, cu cite 4 p, urmați 
de SmWov și Tarjan — cite SVi p.
După 9 runde, în turneul internațio
nal de șah de la Prișttna (iugoslavia) 
conduce maestrul ivanovici cu 7Y2 p, 
urmat de Farago — 7 p, Tringov 
— « p
Meciul de șah dintre marii maeștri 
sovietici Anatoli Karpov și Viktor 
Korcinoi, care își dispută Ia Moscova 
finala turneului candidaților la titlul 
mondial a continuat cu partida a
22- a, încheiată remiză la cea de-a 
30-a mutare. înaintea ultimelor două 
partide scorul este de 11,5—10,5 puncte 
în favoarea lui Karpov. în partida a
23- a Koircinol va avea piesele albe.

în 
la
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