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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a tăcut, in cursul zilei de 
!6 septembrie, o vizită de lu
tru la Brașov.

.ochitorii acestui puternie 
sentru industrial și-au expri
mat cu mare însuflețire bucuria 
ie a se reintilni cu secretarul 
general al partidului, care, in 
repetate rînduri, a venit in 
mijlocul lor, examinind îm
preună importante probleme 
privind dezvoltarea actuală și 
in perspectivă a orașului și ju
de'ului lor.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu coincide de această 
dată cu apropiatul moment, 
cind industria acestui județ, cu 
importantă pondere în econo
mia tării, va îndeplini preve
derile actualului plan cincinal, 
precum și cu sărbătorirea se
micentenarului marii întreprin
deri de tractoare din Brașov.

...Ora 9. Elicopterul prezi
dențial aterizează in apropie
rea întreprinderii de autoca
mioane. Miile de cetățeni a- 
flați aici aclamă îndelung. To
varășului Nicolae Ceaușescu i 
se oleră. eu caldă dragoste și 
ospitalitate. îndătinata pîine 
și sare.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu începe la în
treprinderea de autocamioane 
Brasov și continuă la între
prinderea ..Tractorul" și între
prinderea agricolă de stat Prej- 
m-

omentul culminant al vi
zitei de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în județul 
Brașov l-a constituit marea a- 
dunare populară. desfășurată 
în piafa din fata sediului Co
mitetului județean de partid, la 
care au participat mii de oa
meni ai muncii, români, ma
ghiari și germani, din între
prinderile și instituțiile ora
șului.

In această manifestare însu

flețită, entuziastă, și-au găsit 
o nouă și vie expresie senti
mentele de dragoste și încrede
re pe care cei ce trăiesc și 
muncesc pe meleagurile bra
șovene le nutresc fată de partid 
și secretarul său general, ade
ziunea și atașamentul lor de
plin la politica partidului și 
statului nostru.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Virgil Trofin, prim- 
secretar al Comitetului județean 
de partid Brașov.

Secretarul prezidențial și al 
Consiliului de Stat, tovarășul 
Silviu Curticcanu, a dat apoi 
citire Decretului prezidențial 
prin care întreprinderii de trac
toare i se decerncază Ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa I.

In aclamațiile și uralcle par- 
ticipanților la adunarea popu
lară, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a inminat reprezen
tanților întreprinderii inalta 
distincție.

In cadrul adunării populare 
au luat apoi cuvintul: Vasilc Sc- 
chel, director general al Centra
lei industriale de tractoare și 
mașini agricole. Mihai Rogoz, 
muncitor la întreprinderea de 
autocamioane Brașov, Florea 
Dudiță, rectorul Universității 
din Brașov, Erika Stenzel-Avar- 
varei, muncitoare la întreprin
derea de stofe, Andrei Balint. 
președintele C.A.P.-Săcele.

în aclamațiile mulțimii, in 
entuziasmul general, la aduna
rea populară a luat cuvintul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvântarea secretarului gene
ral al partidului a fost urmă
rită cu deosebită atenție și 
subliniată in repetate rînduri 
de vii și îndelungate aplauze, 
de puternice ovații.

Adunarea populară ia sfirșit 
în aceeași atmosferă de puter
nică insuflețire. Miile de cetă
țeni aclamă entuziast pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, pen
tru Partidul Comunist Român.
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„GHEATA DE AUR“ LA BUCUREȘTI!
Ieri dimineață, 

un băiat inalt, 
chipeș, intr-un cos
tum albastru de 
catifea, și-a făcut 
apariția la sediul 
C.N.E.F.S., purtînd 
sub braț o cutie, 
tot albastră. in 
care se afla o 
gheată de fotbal, 
poleită toată, cu 
un strat subțire de 
aur. Vestita ..Sou
lier d’or" (..Ghea
ta de aur“). care 
răsplătește pe cel 
mai eficace fot
balist continental, 
se află deci la 
București în pose
sia internaționa
lului nostru Dudu 
Georgescu, atacant 
al clubului Dina
mo și al echipei 
naționale de foi 
bal.

Intr-o clipă ves
tea a făcut ocolul 
etajelor și iată-1 
pe Dudu asaltat din 
loate părțile. Cu
riozitate legitimă.
Cu toții am știut de această 
gheată care onorează pe cei 
mai mari golgeteri europeni 
dar nimeni nu o văzuse. Este 
intr-adevăr superbă. Ca și un 
obiect de artă, care ar merita 
expus pentru a fi văzut de cei 
ce iubesc fotbalul.

Dudu Georgescu spunea că 
n-a putut realiza oină la fes
tivitatea de la Paris proporți
ile evenimentului de care a 
fost copleșit prin stima cu care 
a fost înconjurat de persona
litățile fotbalului european.

Imaginea de la Paris repetată acum 
la București de către fotoreporterii noștri.

Conducerea mișcării noastre 
sportive a primit ieri pe gol-

geterul Europei. Președintele 
C.N.E.F.S., tov. general lt. Ma
rin Dragnea. a felicitat căldu
ros pe Dudu Georgescu și î-a 
urat succese și mai mari în ac
tivitatea fotbalistică internațio
nală. sub culorile clubului Di
namo și ale echipei reprezen
tative a României care se află 
în cursă pentru calificare în fa
za finală a campionatului eu
ropean.

Diimîiiicâ, la Progresul 

MECIUL DE TENIS 
STEAUA - DINAMO

Năstase reapare in fața 
publicului bucurețtean

Azi și inline se dispută ulti
mele două etape ale turului 
campionatului republican de 
tenis pe echipe (seria 1). La 
Brașov, pe terenurile din par
cul sportiv Dinamo, au loc în- 
tîlnirile etapei a 4-a și anume : 
Dinamo Brașov — Politehnic* 
Cluj-Napoca, Dinamo — Pro
gresul. Steaua — Construcții. 
Meciuri de mare atracție. Care 
vor fi desigur urmărite cu in
teres de către iubitorii de te
nis brașoveni, în fața cărora va 
evolua și maestrul emerit al 
sportului Ilie Năstase, în rîn- 
durile echipei Steaua.

Duminică, întreaga caravană 
a tenismanilor va juca în Ca
pitală. Se dispută etapa a 5-a, 
ultima din tur, avînd pe afiș 
următoarele partide : Dinamo 
— Steaua, Dinamo Brașov — 
Construcții, Progresul — Poli
tehnica Cluj-Napoca. Derbyul 
campionatului, între cele două 
echipe fruntașe, Steaua și Di
namo, este programat pe te
renurile de Ia Progresul, cu 
incepere de la ora 9. In acest 
meci, spectatorii bucureșteni 
vor putea urmări cîteva din 
cele mai bune „rachete" ale 
țării, în frunte cu Ilie Năstase, 
Dumitru Hărădău, Viorel Soti- 
riu, Valeria Balaj (Steaua) și 
Viorel Marcu, Sever Mureșan, 
Virginia Ruzici, Mariana Simio- 
nescu (Dinamo).

REPORTAJUL NOSTRU

ASTAZI Șl MÎINE, ÎN SALA FLOREASCA DIN CAPITALĂ

SPORTIVI DIN ȘAPTE ȚĂRI, LA STARTUL 
„INTERNAȚIONALELOR" DE JUDO ALE ROMÂNIEI

COMOARA DIN INSULĂ...
• Ard focurile toamnei in Insu'a mare a Brăilei... • Un vuîcan 
de... 50 de ani • „Cu bani poți face orice: marele merit e să 
reușești ceva durabil si frumos, fără eil" • Sport și recreare 
intre tradiție și modern 0 Se naște o superbază nautică ?

„Activitatea de educație fizică ți sportul de masă 
vor fi orientate cu prioritate spre folosirea formelor 
simple, accesibile, desfășurate in aer liber"

(Din Hotârirea Plenarei C.C. al P.C.R, cu 
privire la dezvoltarea continuă a educației 
fizice și sportului)

Astăzi și mîine, în sala Flo- 
reasca din Capitală vor avea 
loc Campionatele internaționale 
uc judo ale României — com
petiție aflată la a IV-a ediție. 
La startul întrecerilor vor fi 
prezenți — alături de reprezen
tanții noștri — tineri judoka 
oin Bulgaria, Franța, R. F. 
Germania, Iugoslavia, Portuga
lia și U.R.S.S. Din lotul Uniunii 
Sovietice se. remarcă E. Baba
nov (cat. ușoară), campion eu
ropean de juniori în 1973. V. 
Gurin (cat. semigrea) și D. 
Svalov (cat. grea), campioni u- 
nionali în acest an. Cu deosebit 
interes este așteptată evoluția 
sportivului iugoslav S. Obadov 
(cat. mijlocie), clasat pe locuri 
fruntașe la C.M. și C.E., a fran
cezului J. Decosterd (cat. semi- 
mijlocie), medaliat cu argint Ia 
C.M. de juniori, ediția 1974, 
precum și aceea a concurenților 
portughezi, pentru prima dată 
în fața publicului din țara 
noastră. Iată și lotul român : 
cat. ușoară : M. Nuțu, A. Sza
bo, E. Spătărel, I. Sacacs, G. 
Sburlea. Gh. Stoica, Gh. Vlad, 
și C. Nicolae ; cat. semimijlo- 
cie : L. Lazăr, P. Moțiu, G. If- 
timovici, D. Rotar, A. Surghie, 
S. Szocs și I. Popa ; cat. mij
locie : T. Mihalache, T. Uzu- 
ni'anu. E. Mihnea, C. Gotcă, D. 
Hirșeău, E. Lăcătușii și M. Fră- 
tica : cat. semigrea : D. Gincan, 
N. Calotescu, I. Szanto, I. Fo- 
dorea, L. Ferentz, Gh. Brăilea- 
nu și E. Anghcl : cat. grea : C. 
Coteanu, A. Floroiu. M. Roth 
ș I. Lupes-u.

După probele individuale va 
avea loc întilnirea amicală a 
reprezentativelor de seniori ale 
României și Iugoslaviei (locul 
3 la C.E. ’75). întrecerile se vor 
desfășura pe o saltea specială 
de judo (tatami).

Sala de antrenament a fost ieri solicitată intens. lată-i la lucru 
pe sportivii iugoslavi Foto : S BAKCSY

STEAUA - SPORTUL STUDENȚESC, 
DERBY-UL ETAPEI a Vll-a, LA FOTBAL

Cu meciurile etapei a 
Diviziei A la fotbal. Iată

7-a se reia întrecerea in campionatul 
programul jocurilor de astăzi și mîine :

(Citiți în pagina a 7-a ultimele vești

AZI
• A. S. A. Tg. Mureș _
• U. T. Arad

MÎINE
• „Poli*4 Timișoara —
• F.C. M. Reșița —
• S. C. Bacău —
• C.F. R. Cluj-Napoca —
• Politehnica Iași _
o Steaua —

'r'»ate partidele vor începe la ora

F. C. Argeș 
Universitatea Craiova

Jiul Petroșani
F. C. Bîhor
F. C. Constant»
„U“ Cluj-Napoca
F. C. Olimpia Satu Mare
Sportul «tude-t""-

(stadionul „STEAUA")
16.
de la divizionarele A)

Călătoream în seara aceea 
prin decorul fantastic al uria
șelor incendii de toamnă din 
Insula mare a Brăilei : ardeau 
miriștile, se regenera pămîntul 
unuia dintre cele mai mari 
grînare ale țării, se purificau, 
parcă, recoltele viitorului an. 
Era în acele flăcări imense, 
profilate pe cerul nopții dună
rene, un simbol al plămădirii 
plinii, simbol ocrotit de digul 
înconjurător care a transformat 
mlăștinoasa Baltă a Brăilei în 
civilizata Insulă mare. Un dig 
ce poartă amprenta eroică a 
zilelor și nopților petrecute 
vajnic Împotriva apelor...

...în seara aceea, în care 
vechiul bac dunărean izbea 
trosnind debarcaderul de pe 
malul opus Brăilei, am făcut 
— indirect — cunoștința medi
cului radiolog Victor Finescu. 
Inaireci. pentru ca prima ima
gine despre acest om ne-a o- 
feril-o povestea proiectantului 
E. Policiuc. apropiat colabora
tor al său, poveste depănată 
de-a lungul drumului spre Bla- 
sova. Atunci am aflat că medi
cul — un vulcan la cei 50 de 
ani ai săi — a fost, pe același 
mănos și primitor pămînt al 
Insulei, inițiatorul, proiectan
tul și executantul unui original 
complex de agțement. al unei 
baze nautice model. capabilă 
să suporte cu brio, selecte com
parații.

— L-am insotit pe doctorul 
Finescu in Vrancea. Mai pre
cis. in comuna Vrincioaia. unde 
a profesat vreo 20 de ani. Am 
fost uimit de dragostea pe care 
i-o arătau. încă, oamenii: fie

care ar fi fost onorat să-l pri
mească in casă pe medicul pe 
care nu-l văzuse de 9 ani.

Așadar, aceasta este marea 
lui calitate : se apropie de oa
meni și face totul, prin mese
ria lui. pentru ei. Dar același 
om iubește mișcarea, iubește 
aerul liber, vrea să-i vadă pe 
oameni bucurîndu-se de bine
facerile terenului de sport.

— Știți că încă in anul 1952 
i-a convins pe săteni să joace 
handbal ?

Așa a pătruns educația fizică 
într-un sat cu mentalități și 
tradiții încremenite de secole. 
Pe aceleași meleaguri. însă, să- 
mința noii pasiuni, sădită de 
doctorul Finescu. a rodit. Nu 
după mult timp, descoperit de 
același pasionat, de aici avea 
să plece Dumitru Pirvulescu, 
multiplul nostru campion de 
lupte, spre podiumurile olim
pice. mondiale și europene...

★
Istoria Blasovei a început de 

la un act de normală responsa
bilitate socială. In 1970. docto
rul Victor Finescu se înrola vo
luntar pe frontul apelor dez
lănțuite de inundații in Insula 
mare. Atunci, de-a lungul ne
contenitelor drumuri prin locu
rile în care prezența sa era ații 
de omenos .necesară, a făcut 
cunoștință cu lac.il Blasova. 
Frumusețea neasemuită a îm-

Radu TIMOFTE

(Continuare In pag. a 2-a)



SPORTUL BUCUREȘTEAN DISPUNE DE RESURSE
PENTRU UN PROGRES MAI

Hotăririi 
din februa-

în lumina prevederilor 
Plenarei C.C. al P.C.R. 
rie-martie 1973 și a sarcinilor cuprin
se în Mesajul tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU adresat participanților 
la Conferința pe țara a mișcării spor
tive, Biroul Comitetului municipal 
București al Partidului Comunist Ro
mân a analizat recent 
sportivă de masa și de 
din Capitală. Concluziile cu 
poi expuse în cadrul unei 
a activului de bază al 
sportive bucureștene.

Din analiza efectuata a 
că s-au obținut progrese 
pe linia consolidării organizatorice a 
cluburilor și asociațiilor sportive^ 
bucureștene. In acest sens, s-a apre
ciat ca o realizare importantă fap
tul că In Capitala nu mai există in 
prezent nici un loc de muncă (în
treprindere, instituție, facultate, 
școală, unitate militară) în care să 
nu ființeze asociație sportivă. A cres
cut, în același timp, activul obștesc 
al mișcării sportive bucureștene, care 
este în măsură să sprijine desfășu
rarea în bune condițiuni a unei ac
tivități susținute.

Biroul Comitetului municipal de 
partid apreciază dezvoltarea luată în 
Capitală de activitatea sportivă de 
masă, îndeosebi sub forma crosurilor, 
care reunesc un , mare număr de 
participant. Remarcabile sînt, de a- 
semenea, rezultatele obținute în ac
țiunea de învățare a înotului (în ul
timii doi ani, peste 55 000 de copii 
au primit brevetul de înotător). S-a 
extins gimnastica la locul de muncă 
(în prezent, este practicată de zeci 
de mii de lucrători ai întreprinderi
lor și instituțiilor bucureștene). Ac
țiunile turistice și drumețiile au înre
gistrat 750 000 de participări. Un 
puternic avînt au 
tehnico-aplicative în 
lui bucureștean.

activitatea 
performanța 

fost a- 
odunâri 
mișcării

rezultat 
evidente

• Un
marcat sporturile 
rîndurile tineretu-

Succese notabile au fost consem
nate șl în sportul de performantă. 
După cum s-a subliniat cu prilejul 
analizei, numai de la începutul aces
tui an sportivii bucureșteni au cu
cerit 30 de medalii la campionatele 
mondiale și europene. Circa 67 la 
sută dîntre componenții loturilor 
olimpice aparțin cluburilor și asocia
țiilor din Capitală.

Realizări remarcabile s-au obținut 
In ultimii ani în dezvoltarea baze» 
materiale. Au fost date în folosință 
impunătorul Palat al sporturilor și 
culturii, stadionul Steaua, arena Pro-

ACTUALITĂȚI
* Azi și miine se va disputa 

etapa a II-a a campionatului 
Diviziei A, Cele mai intere
sante partide au loc la Bucu
rești (Gloria — Constructorul 
Galați, campioana țării) și la

DIN TOATE SPORTURILE
BASCi-iFl PARIICIȘARI LA

TURNEE INTERNA
ȚIONALE. Actualmente sînt plecate in 
străinătate două echipe masculine : 
I.C.E.D. (în Cehoslovacia și Polonia, 
pînă la 5 octombrie) și Politehnica 
București (în Cehoslovacia, pină la 2 
octombrie) ; săptâmîna viitoare se va 
deplasa formația feminină Universita
tea Cluj-Napoca (în Cehoslovacia, 
pînă la 6 octombrie) • MECIUL DI
VIZIONAR A dintre echipele feminine 
,,U“ Cluj-Napoca și Universitatea Ti
mișoara, programat inițial pentru zi
lele de 4 și 5 septembrie, va avea 
ioc la 18 și 19 noiembrie.

BOX antrenorul emerit mar- 
cu SPAKOV, deși a ieșit la 

pensie, n-a renunțat la vechea sa pa
siune. In prezent, alături de T. Nicu- 
lescu și L. Romano, el se ocupă de 
pregătirea pugiliștilor de la Rapid. 
Deci, la finalele campionatelor indi
viduale II vom revedea pe Marcu 
Spakov la colțul ringului. • LA SFIR
ȘITUL ACESTEI SAPTAMINI, boxerii 
de la Rapid vor susține un nou meci 
de verificare înaintea finalelor, în 
compania colegilor lor de la Farul 
Constanța. Partida va avea loc la 
Constanța. Sâptămîna viitoare, rapi- 
diștii se vor deplasa la Oalați, unde 
îi vor înfrunta pe puglliștii de la 
Box-club din localitate. • LA BOX 
CLUB GALAȚI, de pregătirile sportivi
lor fruntași, alături de maestrul Pe
tre Mihai, se ocupă și fostul ontre- 
nor federal Traian Ogrinjeanu.

CICLISM la brailaVIV.LI3M DISPUTAT
MA ETAPA A „CUPEI ORAȘELOR*, 
lată învingătorii : N. Cornel (Prahova) 
- Juniori mici și M. Crețeanu (Arad) 
Juniori mori, in prima xi ; A. Gutue 
(București) - juniori mici șl Ales. 
Vlăstaru (Brăila) — juniori mari. 
Clasamentele generale finale arată 
astfel : juniori mici - 1. |ON VINTILA 
(Prahova) 400 p ; 2. A. Gutue (Bucu
rești) 356 p ; 3. Viorel Zahiu (Brăila) 
277 p ; juniori mari : 1. ILIE TOTORA 
(București) 241 p ; 2. Ion Radu (Pra
hova) 229 p ; 3. Ion Bădilă (Brașov) 
226 p ; echipe : 1. PRAHOVA ; 2. Bu- 
curești ; 3. Brăila (juniori mici) ; 
1. BUCUREȘTI ; 2. Brașov ; 3. Pra
hova (juniori mari). Ciclistului ILIE 
TOTORA I s-a decernat titlul de 
campion național de mare fond la 
Juniori.

S-A 
ULTI-

Sportul

greșul, 14 complexe sportive situate în 
aproape toate cartierele municipiului.

Cu o eficiență sporită se desfășoară 
în ultima vreme și pregătirea politico- 
ideologică a tinerilor sportivi.

Apreciind aceste frumoase rezultate 
obținute în îndeplinirea obiectivelor și 
sarcinilor puse de conducerea partidu
lui în fața mișcării noastre sportive 
Biroul Comitetului municipal al P.C.R. 
consideră, deopotrivă, că există încă
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• Concluzii

la o analiză

efectuată de Biroul

Comitetului

municipal de partid

mari posibilități și resurse insuficient 
exploatate, pentru un progres și mai 
substanțial ai activității de educație 
fizică și sport din Capitală. Printre 
cauzele care frîncază încă acest pro
gres s-a menționat, în primul . rînd, 
lipsa de continuitate în activitatea 
sportivă de masă. Pentru a remedia 
această serioasă deficiență, Biroul 
Comitetului municipal de partid. a 
ho’ărît ca sindicatele și organizațiile 
U.T.C. — prin asociațiile sportive — 
să întocmească planuri concrete de 
activitate pentru perioada pînă la 
sfirșitul anului, astfel ca fiecare tî- 
năr sau tinâră din colectivele de mun
că respective să participe la cel pu
țin 7-8 concursuri sportive. S-a ce
rut, de asemenea, să se intensifice 
munca de convingere a oamenilor 
pentru practicarea individuală a exer- 
cițiilor fizice și sportului.

In cadrul analizei au mai rezultat și 
alte deficiențe, a căror remediere se 
impune și anume : numărul restrîns

CONSISTENT
al ramurilor sportive la care se des
fășoară campionatele interne ale aso
ciațiilor, participarea în mai multe 
locuri redusă la aceste campionate, 
organizarea necorespunzătoare a în
trecerilor la nivelul de bază (secție, 
atelier, an de studii), improvizația și 
superficialitatea unor acțiuni, folosi
rea nejudicioasă a bazei, materiale 
existente, lipsa de inițiativă in intro
ducerea unor mc-tode moderne, știin
țifice, in activitatea de masă (în 
acest sens s-a recomandat I.E.F.S.-ului 
să elaboreze un program minim de 
exerciții destinate gimnasticii la lo
cul de muncă).

Remarcîndu-se preocuparea sporită 
pentru învățarea de către copii a 
înotului s-a făcut, totodată, observația 
justă că elementele de perspectivă 
pentru sportul de performanță, care 
apar cu acest prilej, nu sint urmărite 
în continuare cu perseverență.

Critici indiepSățite au fost aduse 
sportului școlar (prea puțini elevi 
practică sportul cu continuitate, orele 
de educație fizică sînt folosite, in 
multe locuri, pentru alte discipline, 
numeroși părinți aleargă după obține
rea de certificate de scutire a parti
cipării copiilor lor la educație fizico) 
și universitar (s-a arătat, astfel, că 
după un debut bun toamna, activi
tatea sportivă a studenților slăbește 
apoi pină aproape de zero).

In privința sportului de performantă, 
s-a subliniat în principal regresul re
zultatelor înregistrate in Gnumite dis
cipline (caiac-canoe, canotaj, volei și 
oițele), cauzat de menținerea în 
loturi a unor elemente depășite sau 
a altora care bat pasul pe loc, fără 
perspective, de nerespeciarea volumu
lui de munca necesar în pregătire, de 
lipsa de autoritate a multor antre
nori, care fac tot felul de com
promisuri.

Biroul Comitetului municipol de 
partid a cerut tuturor factorilor res
ponsabili să ia măsurile ce se im
pun pentru îmbunătățirea selecției, 
pentru ridicarea procesului de instrui
re la nivelul de exigență necesar, 
pentru întronarea unei ordini și disci
pline exemplare, pentru sancționarea 
și, la nevoie, înlăturarea tuturor 
sportivilor care comit abateri, indife
rent de numele și valoarea lor.

Analiza efectuată, care s-a dovedit 
oportună și utilă, precum și măsurile 
stabilite cu acest prilej vor da, fără 
îndoială, un nou impuls activității 
sportive din Capitală, ctît sub aspec
tul ei de masă, cit și sub acela al 
performantei.

Constantin FIRANESCU

Miine se reia campionatul de rugby

PARTIDE DE ATRACȚIE 
LA BUCUREȘTI Șl CONSTANȚA

Miine se reia campionatul Di
viziei A, prin partidele etapei a 
doua. în centrul atenției, întil- 
nirile din Capitală și Constanța, 
care vor fi în măsură să ne 
furnizeze cîteva prime criterii 
de apreciere asupra potențialu
lui actual al competitoarelor. 
Astfel, în orașul-port, susținăto
rii balonului oval vor putea 
asista la un frumos și intere
sant cuplaj. Va pasiona desi
gur, in primul rînd, confrunta
rea dintre echipa campioană, 
Farul, și redutabilul XV al 
studenților bucureșteni. Local
nicii vor prezenta o puternică 
garnitură. în frunte cu căpita
nul formației. Dărăban. „tu
narul" Bucos, Șt. Cristea, Mo- 
trescu, Ianusievici ș.a. Se aș
teaptă cu nerăbdare debutul 
noilor achiziții — Pctre-Doro- 
banțu, Aurel Cristea și a proas
pătului venit de pe meleaguri 
timișorene,, pilierul Florin Io- 
niță. Numai Mușat (accidentat) 
este incert și. bineînțeles. Var
ga, care va trebui să mai aș
tepte citeva săptămîni înainte 
de a reintra. De cealaltă parte, 
Sportul studențesc va fi pre

zentă cu toată trupa. în frunte 
cu internaționalii Nicolescu, 
Fugigi, Alanasiu etc. In pers
pectivă, o confruntare „tare", 
în care gazdele păstrează, to
tuși, șansa primă. Al doiiea 
meci din Constanța va opune 
XV-lui local, Palas-TC Ind. 
(cu un nou cuplu de antre
nori... la timonă : Mircea Hor- 
șa — Traian Doiciu) pe proas
păta" divizionară A Minerul din 
Gura Humorului, care a lăsat 
o bună impresie în partida de 
debut. Ia București este aș
teptat cu interes primul con
tact cu publicul spectator al 
XV-lui studenților din Timt- 
șoara (Universitatea), care va 
trebui să confirme in fața Gri- 
viței Roșii acel 43—0 din prima 
etapă. Partida din Parcul Co
pilului va deține, așadar, camil 
de afiș al etapei, deși Ia fel 
de interesante vor fi și meciu
rile Steaua — Rulmentul Rîr- 
lad și Vulcan — Dinamo. Tată 
programul in continuare : CSM 
Sibiu — Gloria : Agronomia
Cluj-Napoca — Olimpia : Poli
tehnica Iași — Știința Petro
șani.

în campionatul feminin de baschet

ETAPA INAUGURALĂ A MECIURILOR DUBLE
Cu etapa I a turului secund al 

campionatului republican de bas
chet feminin se inaugurează no
ua formulă de disputare a com
petiției. cea a disputării meciu
rilor duble (primul sîmbăta sea
ra. al doilea duminica diminea
ța: rezultatul fiecăruia contează 
separat în clasament). Prin or
ganizarea întrecerii sub această 
formă se mărește numărul parti
delor oficiale, ceea ce — teoretic 
— obligă echipele din Divizia A 
să folosească toate cele 12 jucă
toare trecute în foaia oficială, 
pentru a pu'.ea face fată efor
turilor solicitate de susținerea a 
două partide într-un interval 
scurt. Implicit, s-ar ajunge la 
omogenizarea loturilor, la stimu

larea elementelor tinere și la 
grăbirea ridicării lor valorice, la 
un plus de cantitate și de cali
tate în pregătire.

Programul etapei de azi și mîi- 
ne cunrinde cîteva meciuri im
portante pentru configurația cla
samentului, printre care tradiți
onala întilnire dintre fostele cam
pioane Politehnica și Rapid. Pro
gramul complet (între narantc'e, 
rezultatele din primul tur): gru
pa 1—6: RaDid — Politehnica
(78—74), Universitatea Timișoara 
— Olimpia (71—65): grupa 7—12: 
C.S.U. Galati — C.S.U. Tg. Mu
reș (52—53). Progresul — Voința 
(42—41). Crișul — Sănătatea Plo
iești (80—51).

DIN POPICE
Petrila (Jiul — Progresul Ora
dea), la bărbați : la Cluj-Na
poca (Voința — Voința Tg. Mu
reș) și la Constanta (Voința — 
Gloria București), la femei.
• Formația Rapid București, 

câștigătoarea campionatului fe
minin, va juca în finala C.C.E. 
alături de echipele din R. D. 
Germană, Buna Halle — deți
nătoarea trofeului — și Motor 
Zeiss Jena. Partidele decisive 
vor avea loc în zilele de 4—5 
octombrie, la Bratislava.
• La Londra se va ține în 

zilele de 1—2 octombrie Con
gresul Federației internaționale 
de popice (F.I.Q.), la care vor 
participa delegați din 53 de 
țări. Federația noastră va fi 
reprezentată de prof. Ladislau 
Szocs, secretarul general al 
F.R.P., președintele comisiei 
tehnice a F.I.Q.

si
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COMOARA DIN INSULĂ...
(Urmare din pag. 1)

prejurimilor. proiectată pe fun
dalul dobrogean al Măcinului, 
nu putea rămîne pierdută. Ea 
trebuia să fie a oamenilor, să-i 
bucure. Asa a început noua 
muncă a întreprinzătorului me
dic. A lui s> a altor inimoși, 
îndrăgostiți de sport și de na
tură. care au oferit în cele din 
urmă brăilenilor un minunat 
loc de recreare. Sînt toți oa
meni pe care, dacă-i întrebi 
cit valorează ceea ce au făcut 
ei acolo. îți vor da. sub diferite 
forme, un singur răspuns : 
„Milioane. Milioana de clipe 
de pasiune. acesta e prețul". 
Intr-adevăr, numai o mare do

rință de a fi util semenilor te 
poate îndemna să acționezi 
după un principiu bizar, poate, 
la prima vedere : „Cu bani 
pofi tace orice. Marele merit 
este să realizezi ceva durabil 
și frumos, fără ei!“ Acesta este 
adevărul : în Blasova. evaluată 
Ia aproximativ 2 milioane lei. 
nu s-a investit nici măcar un 
leu ! Nu. pentru că doctorul 
Finescu a știut să-și facă aliați 
în citeva dintre principalele 
întreprinderi ale Brăilei. între
prinderea de constructii-montaj 
(ing. șef Alex. Popescu-Cra
iova). Șantierul Naval între
prinderea de hidroameliorâri 
(director C. Țintea), și să cîș- 
tige adepți ferventi ai visului 
șău ..blasovist". Ion Vlad di
rectorul Insulei mari. Anton

Preisler, Eduard Esrig, Ion 
Manta și multi, multi alții.

★
în fine, ce este această Bla

sova. de ce am considerat-o un 
generos subiect de reportaj ? 
Oricît de lungă, o enumerare 
a tuturor instalațiilor care se 
află aici ar fi extrem de inte
resantă. Le vom nota. insă, 
doar pe cele mai pitorești si 
caracteristice. Totul în această 
microstatiune este de un bun 
gust desăvîrșit Există un echi
libru perfect între arhitectura 
tradițională, țărănească, a bo - 
deucii acoperite cu stuf, ae 
pildă, și moderna masă ro
tundă din lemn, uriașă, mon.a- 
tă in mijlocul curții și incor.- 
iurînd o statuie stilizată — 
„Creația" — concepută în stil 
brâncușian. Ar urma spațiul

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. A- 
propo de returul meciului Rapid — 
Anderlecht :
O speranță am, acum, 
Pentru-această tntilnire: 
Că RAPIDUL pe-al său drum,
N-are, la Bruxelles... oprire l

I. GHINESCU, COMUNA BO- 
TENI. Un catren pentru Dudu 
Georgescu, apropo de „Gheata de 
aur" primită miercuri la Paris : 
Fiindcă-t stă atit de bine 
Șt-n picior și-n palmares, 
Să-i urăm — i se cuvine — 
S-o încalțe cit mai des I

PETRE BARITCHI, CLUJ-NA
POCA. Prin maniera în care a 
eîștlgat turneul de la Roland Gar
ros. în 1973. nepierzînd NICI UN 
SET, Iile Năstase a realizat o

COSTEL CIOCIRLAN, COMUNA 
VIȘANI, JUDEȚUL BRAILA. Am 
văzut programul difuzat la me- 
clurj de către F. C. Brăila și nu 
pot decît să-i felicit pe tova
rășii din comisia de propagandă a 
clubului brăilean pentru preocu
pările lor de a face din acest 
program un instrument de propa
gandă sportivă. Ml-a plăcut în 
mod deosebit rubrica „Din colțul 
tribunei". In care se stă de vor
bă eu spectatorii, dar și alte ma
teriale le-am parcurs cu interes, 
cu plăcere. Exemplul Brăilei ar 
trebui urmat și de alte formații, 
preocupate să-și procure fonduri 
prin editarea de programe (asta 
e bine), dar nedînd atenția cuve
nită conținutului lor (asta nu mal 
e bine !).

TUDOR ALEXANDRU, CRAIO
VA. Fotbalistul Mihai Adam este 
un apreciat inginer. Colegii s-au 
dovedit mai bine informați decit 
dv.

performanță de-a dreptul uimitoa
re. Atunci — răspundem la în
trebarea dv — l-a învins în fina
lă pe Nikola Pllici eu 6—3, 6—3, 
6—0, după ce în semifinale îl în- 
trecuse pe Tom Gorman, la fel 
de categorie: 6—3, 6—4, 6—1 !

MARIAN ZAMFIRESCU, PLO
IEȘTI. 1. Cea mai strînsă „sosire" 
în campionatul de fotbal al Di
viziei A s-a înregistrat în ediția

1957—58, cînd Petrolul a cîștigat 
la golaveraj față de C.C.A. și 
Știința Timișoara, toate trei a- 
vînd 27 puncte. Alte două echi
pe, Progresul și Jiul Petroșani, 
au realizat în această ediție a 
campionatului 26 de puncte! 2. 
După ce formația C.I.L. Blaj 
eliminase din Cupa României 
(scor 1—0) pe deținătoarea tro
feului, Petrolul, fumizînd marea 
surpriză a competiției, același 
C.I.L. Blaj, In optimile ediției 
1963—64, avea să primească... 12 
goluri (fără a da nici unul !) de 
la C.C.A. (Steaua). Vorba aceea : 
nu în fiecare zi e... duminică 1

TEREZA GOJARU. PITEȘTI. Pot 
fi date destule exemple de răs
turnări senzaționale de scor în 
tenis. Dar, probabil că ceea ce 
s-a întîmplat In semifinala de la 
Forest Hills, unde Vilas l-a con
dus pe Orantes eu 2—1 la seturi. 
5—0 și 40—15 (de fapt, 15—40 pe 
serviciul lui Orantes). pentru a 
pierde apoi meciul, reprezintă un 
caz fără precedent chiar în acest 
sport, în care nici un meci nu 
este eîștlgat sau pierdut decît 
odată cu ultima minge.

Ilustrații : N. CLAUDIU

destinat disciplinelor sportive, 
alcătuit din două terenuri de 
baschet, două de handbal, patru 
de volei, două de tenis, care 
vor fi în curind bituminizate. 
Iar cele trei pontoane, pla a 
cu elemente de arhitectură pei- 
sagistă (peluze de nisip în fo-- 
mă de trifoi, umbrele de stuf), 
ambarcațiunile populare, o bar
că cu motor și una cu nînze, 
schiul pe apă. toate oferă vizi
tatorilor o întreagă gamă ne 
activități nautice recreative.

Blasova n-a primit încă „bo
tezul focului" in marile între
ceri de canotaj. deși a sosit 
momentul : lacul are 5 km 
lungime în linie dreaptă, apa 
curată, fără ierburi, schimbată
permanent prin infiltrările sub
terane ale Dunării, 
excelentă, balizare 
malurilor. ; „Pentru 
acestui ansamblu 
continuă doctorul

vizibilitate 
modernă a 
amenajarea 
nautic — 
Finescu —

am consultat planurile tuturor 
pistelor nautice europene si am 
luat de acolo ultimele noutăți 
in materie de concepție".

Aceste ultime date, seci prin 
tehnicismul lor, dar atit de e- 
locvente dacă aducem în dis
cuție posibilitățile lacului Bla
sova privind sportul de perfor
mantă. completează fericit ima
ginea de ansamblu a acestui 
minunat loc oferit de atit de 
generoasa Insulă mare a Brăi
lei. Loc descoperit și pus in 
valoare de un om la fel de 
generos, care, ca medic și ce
tățean. înțelege să înfrumuse
țeze viata semenilor lui pe 
măsura capacității și puterilor 
sale. Stau mărturie cei 2 000 de 
plopi tineri, plantați de mina 
lui împrejurul Blasovei...



CALENDARUL COMPETIȚIILOR 
REPUBLICANE PE ANUL 1976 I

ATLETISM
L CAMPIONATUL REPUBLI

CAN INDIVIDUAL AL 
SENIORILOR (M + F)

— etapa pe județ pînă la 6 iunie
— finala București 29—30. VI
2. CONCURSUL REPUBLICAN

„CUPA ROMÂNIEI"
— etapa I 24—25.IV
— etapa a II-a 8—9.V
— etapa a IlI-a 25—26.IX
— concurs baraj-calificare

9—10.X
3. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN INDIVIDUAL AL JUNIO
RILOR CATEGORIA I (M + F)
— etapa pe județ pină la 13.VI
— finala Poiana Brașov

3—4.VII
4. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN INDIVIDUAL AL JUNIO
RILOR CATEGORIA A Il-A

(M + F)
— etapa pe județ pînă la 6.VI
— etapa de zonă Roman, Tg. 

Mureș, Arad, București
19—20. VI

— finala Bacău 17—18.VII
5. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN INDIVIDUAL AL JUNIO
RILOR CATEGORIA A III-A

(M + F)
— etapa pe județ pînă la 13. VI
— etapa de zonă Brăila, Cluj- 

Napoca, Craiova, București
26—27. VI

— finala Timișoara 10—11.VII
6. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DE SALA AL SENIORI

LOR (M + F)
București 7—8.II

7. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DE SALA AL JUNIORI

LOR CATEGORIA I (M + F)
Focșani 28—29.11

8. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DE SALA AL JUNIORI

LOR CATEGORIA A II-A
(M + F)

Cluj-Napoca 6—7.III
9. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DE CROS SENIORI ȘI

JUNIORI (M + F)
— etapa pe județ pînă la 19.IX
— etapa de zonă Buzău,

Sibiu. Tg. Jiu, București 3.X
— finala Craiova 17.X
10. CONCURSUL REPUBLI
CAN DE COPII CATEG. I și A

II-A (M+F)
— etapa pe asociație pînă la 23.V 
•— etapa pe localitate

pină la 6.VI
11. CAMPIONATELE REPU

BLICANE UNIVERSITARE
— etapa pe centru universitar

pînă la 25.IV
— finala București 15—16.V
12. CAMPIONATELE REPU

BLICANE ȘCOLARE
— etapa pe județ pînă la 8.V
— finala București 12—13.VI
13. CONCURSUL REPUBLI

CAN DE PRIMAVARA
SENIORI (M + F)

București 22—23.V
14. CONCURSUL REPUBLI
CAN DE PRIMAVARA JU

NIORI CATEG. I (M+F)
Constanta 29—30.V

15. CONCURSUL REPUBLI
CAN DE PRIMAVARA JU
NIORI CATEGORIA A II-A

(M + F)
Iași 1—2.V

16. CONCURSUL REPUBLI
CAN DE CROS SENIORI-JU-

NIORI (M+F)
Felix 22.11

17. CONCURSUL REPUBLICAN 
DE SALA UNIVERSITAR

(M + F)
București 14—15.11

18. CONCURSUL REPUBLICAN
DE MARȘ „CURSA 

MUNȚILOR"
Cîmpulung Muscel 25.VII

19. CONCURSUL REPUBLICAN
TETRATLON — ȘCOLI 

GENERALE
■— etapa pe județ pină la 13.VI
— etapa finală

Constanța 25—27.VI 
Se va desfășura în cadrul Cu

pei Tineretului
20. CONCURSUL REPUBLICAN 
ȘCOLI SPORTIVE ȘI LICEE

CU PROFIL, JUNIORI 
CATEGORIA 1
Cluj-Napoca 24—25.VIJ

21. CONCURSUL REPUBLICAN 
ȘCOLI SPORTIVE ȘI LICEE

CU PROFIL, JUNIORI
CATEGORIA A II-A

Reșița sau Oradea 10—11.VII 

22. CONCURSUL REPUBLICAN 
TETRATLON — ȘCOLI SPOR
TIVE ȘI LICEE CU PROFIL
— etapa pe zonă pînă la 6.VI
— finala Craiova 3—4.VII

★
Perioada de transferări

1—30.XII

AERONAUTICĂ
I. ZBOR CU MOTOR

1. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN București 6—12.X

II. ZBOR FĂRĂ MOTOR
1. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN București sau Pitești

1—15.VII

III. PARAȘUTISM
1. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN
— etapa județeană pînă la 31.VII
— etapa finală București

sau Ploiești 21.IX—l.X.
2. CONCURS SALT PE APA

Midia — Constanța
28.VIII—4.IX

3. CONCURS SALT DE 
NOAPTE

București 5—12.IX

BASCHET
1. CAMPIONATUL REPUBLI

CAN MASCULIN
ediția 1975/1976

Divizia A
Turul II 15.11—25.IV
Turnee pe grupe valorice 1—6

și 7—12 5.V.—9.V
Divizia B
Turul III 22.11—21.III
Turul IV 28.111—25.IV
Turneul final 7—9.V
Calificare (m+f)
Etapa pe oraș pînă la 25.IV
Etapa pe județ pînă la 23.V
Etapa de zonă 2—4.VII

ediția 1976/1977
Divizia A
Turul I

I
II
III

3—5.IX
9—12.IX

16—19.IX

Turneul
Turneul
Turneul
Turul II pe grupe valorice

1—6 și 7—12 ------- “
Divizia B

26.1X—19.XII

Turul I 
Turul II

17.X—14.XI
21.XI—19.XII

2. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN FEMININ

ediția 1975/1976
Divizia A
Turul I
Cupa federației 

săptămînale)
Divizia B
Turul III
Turul IV 
Turneul final

4.1—l.II
(etape

15.11—25.IV

22.11—21.III
28.111—25.1V

7—9.V
ediția 1976/1977 

Divizia A
turul 1 (cu etape săptămînale)

17.X—26.XII

Divizia B
Turul I 
Turul II

17.X—14.XI
21.XI—19.XII

3. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN AL ȘCOLARILOR ȘI 

JUNIORILOR
(masculin și feminin ; născuți 

1957 și mai tineri)
ediția 1975/1976

Divizie 
Returul 25.1—7.III
Turul 111 30.III—4 IV
Finalele 28.1V—2.V
Calificare
Etapa pe oraș pînă la 14.111
Etapa pe județ pînă la 23.V
Etapa de zonă 16—20. VI

Divizie 
Turul

ediția 1976/1977

26.IX—7.XI
4. CONCURSUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR ȘI JUNIOA
RELOR DE CATEGORIA A II-A

(născuți 1959 și mai tineri) 
Etapa pe oraș pînă la 28.111 
Etapa pe județ pînă la 23.V 
Etapa de zonă (în aer liber)

11—13. VI 
Finala (în aer liber) 23—27.VI
5. CONCURSUL REPUBLICAN 
AL rtlNIORILOR ȘI JUNIOA

RELOR DE CATEGORIA
A III-A

(născuți 1961 și mai tineri) 
Etapa pe oraș pînă la 14.III 
Etapa pe județ pînă la 16.V 
Etapa de zonă (în aer liber)

28—30.V
Finala (în aer liber) 16—20.VI
6. FESTIVALUL PIONIERESC

DE MINIBASCHET 1976
Ediția a XII-a 20—24.VI

★
Perioadele de transferări :
— perioada I

15.VIII—15.IX. 1976

— perioada a II-a 1—15.1.1977

BOX
1. TURNEUL PRIMĂVERII 

SENIORI
— Cat. 48 : 54 ; 60 ; 67 ; 75 ; 

+ 81 ■ kg.
Galați 8—14.III

— Cat. 51 ; 57 ; 63,5 ; 71 ; 81 kg.
Brăila 8—14.111

2. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN INDIVIDUAL SENIORI
— etapa județeană pînă la 30.IX
— etapa zone Reșița, Oradea,

Iași. Brasov 11—17.X
— etapa finală București

8—14.XI
3. CAMPIONATUL REPUBLI

CAN INDIVIDUAL AL 
JUNIORILOR

— etapa municipiu pînă la l.II
— etapa județeană 1—14.III
— etapa zone București,

Arad, Bistrița-Năsăud, Tul- 
cea, Ploiești 3—9.V

— etapa finală Bacău 24—30.V
4. CUPA FEDERAȚIEI 

ROMANE DE BOX
— turul I
— turul II
— turneul final

26.IX—2.X
17.X—24.X

16—20.XI
5. CRITERIUL TINERETULUI

Constanța 8—14.XI
6. CUPA ȘCOLILOR SPORTIVE
— etapa I 21.XII.1975
— etapa a II-a 18.1
— etapa a IlI-a 15.11
— etapa a IV-a 29.11
— etapa a V-a 4.IV
— finala Craiova 25.IV

7. CUPA MUSCELUL 
JUNIORI PE ECHIPE

— tur VI—VII
— retur IX-X
8. CUPA U.G.S.R. JUNIORI

INDIVIDUAL
Or. Gh. Gheorghiu-Dej IX

9. VOINTIADA
— zone M. Ciuc și Brăila

VI—VII
— finala Mediaș VII

★
Perioada de transferări :

1—31.1

CAIAC-CANOE
1. CAMPIONATUL REPUBLI

CAN PE ECHIPE
Snagov VIII—IX

2. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN AL SENIORILOR

Snagov VIII—IX
3. CRITERIUL OLIMPIC

Orșova 16—18.VII
4. CAMPIONATUL REPUBLI

CAN AL JUNIORILOR
Orșova 6—8.VIII

5. CRITERIUL SPERANȚELOR
Orșova — Tulcea 23—25. VII

★
Perioada de transferări: 1—30.X

CANOTAJ-YACHTING
I. CANOTAJ

1. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN AL SENIORILOR (M + F)
— faza pe orașe pînă la 14.VII
— faza finală Snagov 12—14.Vili
2. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN AL JUNIORILOR (M + F)
— faza pe orașe pînă la 7.VII
— faza finală Or. Gheorghe

Gheorghiu-Dej 29—31.VII
3. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN PE AMBARCAȚIUNI

MICI
— faza pe orașe pînă la 20.VII
— faza finală

Snagov 19—21.VIII
4. CUPA INTERDEPARTA
MENTALA PENTRU PROBE

FEMININE
— faza finală

București 9—11. IX
5. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DE FOND — SENIORI ȘI

JUNIORI (M + F)
— faza finală

Timișoara 21—23.X
6. VOINTIADA

— etapa I București 20—21.VII
— etapa a II-a ■

B

PRINCIPALELE COORDONATE
ALE VIITORULUI AN COMPETIȚIONAL
Activitatea competițională internă fi internaționala integizbează 

in ultimii ani ere,teri evidente. Mărirea zubslanțială a numă
rului de concursuri necesită perfecționări continuo ale structurii 
calendarului sportiv, planilicăril ți formelor de desfășurare o 

întrecerilor, pentru o răspundă obiectivelor specifice diferitelor etape 
de dezvoltare a activității de educație fizică ți sport. In acest sens, 
in definitivarea calendarului competițiilor republicane pa anul 1970 s-au 
avut in vedere a serie de cerințe strins legate de direcțiile si obiec
tivele de bază ale sportului românesc in anul viitor, de prevederile 
documentelor Conferinței oe tară a mișcării sportive din februarie 
1975.

• Anul sportiv competițional 1976 este dominat de desfășurarea 
Jocurilor Olimpice. Dropt urmare, federațiile sporturilor olimpice au 
operat unele modificări In formulele și datele de desfășurare ale 
campionatelor republicane, in vederea unei cit mai bune corelări 
cu planurile de antrenament. Federațiile și cluburile sportive au da* 
toria să folosească și mai eficient competițiile interne de bază in 
contextul programului de pregătire și selecție a candidaților noștri 
olimpici.

• Creșterea eficienței competițiiloi ce se adresează copiilor și ju
niorilor. Avind in vedere mutațiile importante privind virsta campionilor 
este necesar să se acorde atenție prioritară concursurilor rezervate ju
niorilor. Consiliile județene pentru educație fizica și sport vor trebui 
să sprijine și să controleze activitatea competițională a școlilor spor- *1 it I-- _______ _i._ ...

se-
tive, liceelor cu program sportiv, clubuiilor și asociațiilor cu secții 
juniori, urmârindu-se perfecționarea procesului de instruire și de 
lecție.

In privința completării echipelor cu talente de mare perspectivă 
va controla modul de aplicare a normelor sistemului național de 
lecție, eiaoorate in acest an, precum și a cerințelor specifice privind 
orientarea selecției și practicării diferitelor ramuri cuprinse în „Siste
mul de norme și cerințe".

In scopul formării ioturilor lărgite pentru Jocurile Olimpice din 1980, 
se vor organiza concursuri pentru îndeplinirea normelor insignei „Cercu
rile olimpice" la atletism și „Speranță olimpică" la celelalte ra
muri cuprinse in regulamentul de clasificare sportivă, in funcție de 
vaioarea elementelor depistate și evoluția acestora. C.J.E.F.S* și or- 
ganeie locale de invațamint vor urmări încadrarea sau transferarea 
talentelor in echipe sau grupe participante in eșaloane compeiiționale 
superioare. De asemenea, CJ.E.F.S. împreună cu organele U.T.C., de 
invâțămint și de pionieri vor asigura un bogat program competițional 
local pentru eșalonul prioritar și anume tinerii, cu aptitudini, intre 
8—14 ani.

Itf Urmărirea in concursurile oficiale nu numai a rezultatelor ci și 
a unor obiective de instruire precise, de perfecționare tehnico-tacicâ. 
Numai astfel un număr de concursuri va duce la salturi calitative in 
măiestria sportivă. în acest domeniu, 
antrenori ale federațiilor și comisiile 
mult mai energic.

MA Unitățile sportive de performanță iși vor 
stanțial îmbunătățite față de anul competițional 
vor avea in vedere cerințele competiționale internaționale ale juniorilor 
și semoriior, precum și creșterea număruiui de sportivi cu clasificare 
superioară.

W Aplicarea prevederilor „Sistemului de norme și cerințe pentru 
activitatea sportiva de performanță" referitoare la numărul anual de 
concursuri, la virsta optimă, la probele de control și la cerințele 
comportamentului biologic. Probele de control ale pregătirii fizice vor 
trecui bine precizate in regulamentele campionatelor de juniori și 
seniori.

• Dezvoltarea prioritară a bazei de masă și a performanțelor la 
ramurile nominalizate in fiecare județ. In acest scop consiliile juaețene 
pentru educație fizică și sport, vor revedea sistemul competițional local 
la aceste ramuri și vor stabili noi acțiuni competiționale calitativ 
superioare in ce privește cuprinderea și eficiența tehnică. In toate 
județele se vor iniția noi concursuri locale ia atletism, menite să îmbo
gățească activitatea la această importantă ramură.

• intensificarea muncii de educare a sportivilor și tehnicienilor 
care participă la viața competițională, in spiritul normelor și prin
cipiilor comuniste de etică și echitate. Folosirea in mai marș măsură 
a valențelor educative ale concursurilor in formarea personalității, a 
perseverenței, curajului, cinstei, respectului fața de adversar și public, 
stăpimrii de sine. Combaterea cu fermitate a actelor de indisciplină 
din timpul concursurilor. Federațiile, consiliile județene, cluburile și 
asociațiile sportive vor lua măsuri operative față de orice manifestări 
care contravin regulamentelor de joc și normelor de conduita cetățe
nească. Se va asigura cadrul festiv necesar la competițiile in care se 
decern titlurile de campioni.

• Folosirea intensă a tuturor bazelor sportive, utilizarea judicioasă 
a fondurilor destinate activității competiționale și creșterea veniturilor 
proprii. Federațiile, consiliile județene, unitățile sportive vor lua măsuri 
IMtmni planificarea rațională a bazelor sportive pentru competiții.

• In vederea asigurării continuității, structura calendarului competi
țiilor republicane este aceeași ca in anul 1975. Unele perfecționări de 
formule, completări și acțiuni noi au fost prevăzute la următoarele 
sporturi : baschet, ciclism, handbal, hochei, lupte, motocidism, pati
naj, pentatlon modern, radioamatorism, șah, tenis, tir.

EMIL GHIBU
secretar al C.N.E.F.S.

Timișoara 15—16.X

★
Perioada de transferări: 1—31.X

II. YACHTING
1. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — SENIORI ȘI JUNI

ORI
Constanța 1—12.IX

Perioada de transferări: 1—31.X

CĂLĂRIE-
PENTATLON MODERN

I. CĂLĂRIE
1. CAMPIONATUL REPUBLI

CAN
— etapa I

— obstacole și dresaj seni
ori și juniori
Craiova 18—23.V

— concurs complet
Cluj-Napoca 2—6.VI

— etapa a II-a
— obstacole și dresaj seni

ori și juniori
Sibiu , 13—18. VII

— concurs complet
Lugoj 28.VII—1.V111

— etapa a III-a
— finala de obstacole și

dresaj — juniori 
Craiova 25—29.VIII

— finala obstacole și dre
saj' — seniori
Sibiu sau Buc. 6—12.IX

— finala concurs complet
Sibiu 21—26.IX •

2. CUPA FEDERAȚIEI RO
MANE DE CĂLĂRIE

— finala Iași 23—27.VI
3. CUPA ROMÂNIEI

Lugoj 27.VII—l.VIII
4. CUPA LITORALULUI

Mangalia ’ ■11-45. VIII

cu mari 
județene

rezerve, colegiile de 
trebuie să intervină 

stabili obiective sub* 
precedent. Obiectivelo

&

$

II. PENTATLON MODERN
1. CONCURSUL REPUBLICAN

CUPA PRIMĂVERII
București 9—14.III

2. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN ECHIPE ȘI INDIVI

DUAL — SENIORI
București 18—24.VI

3. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN ECHIPE ȘI INDIVIDUAL

— JUNIORI
Timișoara 24—29.VIII

4. CONCURS REPUBLICAN
INDIVIDUAL

Timișoara 19—24.X
5. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN BIATLON ȘI TRIATLON

MODERN
— etapa județeană

pînă la 15.VIII
— finala București 10—12.IX

★
Perioada de transferări :1—31.III

CICLISM
I. ȘOSEA

1. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN INDIVIDUAL SI PE E- 
CHIPE AL SENIORILOR ȘI 

JUNIORILOR
Seniori

— etapa de județ
— fond 28. III
— semifond 20.V
— contratimp echipe 16.V
— contratimp individual 23.V

— etapa finală
— contratimp individual

Galați ll.VIII
— semifond Galați 13.VIII
— contratimp echipe

Galați 15.VIII
— fond Galați 18.VIII



Perioada de transferări:
1—2i.vn

2.Juniori
— etapa pe județ

— fond 28. in
— semifond 20.V
— contratimp echipe 16.V
— contratimp individual

23.V
— etapa finală

— contratimp echipe
Galați 10.VTII

— semifond Galati 12.VIII
— contratimp individual

Galati 14.VIT1
— fond Galați 16. VIII

2. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DE CICLOCROS AL SE-

GIMNASTICĂ
1. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN INDIVIDUAL AL MAEȘ

TRILOR
— etapa finală București

28—30.V
2. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN PE ECHIPE DE

ȚII SI CLUBURI
— etapa județeană
— etapa finală Baia

4—6.1 
14—17.1 
24—27.1 

3—5.II
3.

NIORILOR ȘI JUNIORILOR
— etapa pe județ 31.X
— etapa finală Brașov 14.XI

CUPA FEDERAȚIEI RO
MANE DE CICLISM 4—ll.IV

CRITERIUL JUNIORILOR
Constanta 9—12.TX
CUPA ORAȘELOR PENTRU 

JUNIORI ȘI TINERET
— etapa I București 5—6.IV
— etapa a TT-a Ploiești 8—9.V
— etapa a IlI-a

3.

4.

5.

CU BICICLETE DE TURISM
- etapa pe județ pînă la 20.VII

II. VELODROM

Tg.»Mures 29—30.VI
‘— etapa a IV-a

Cluj-Napoca 3—4.VII
— etapa a V-a

Timișoara 28—29.VII
— etapa a VT-a

Arad 31.VII—l.VTTI
— etapa a Vil-a 

Brașov
— etapa a VIII-a

26—27.VIII

Constanta 7—8.IX
— etapa a IX-a

Brăila 23—24.IX
6. COMPETIȚII lCU CARAC-
TER REPUBLICAN INITIATE 
DE ORGANIZAȚIILE JUDE-
TENE. CLUBURI SPORTIVE

ȘI DEPARTAMENTE
— Cupa Steaua 

București
— Cupa Metalul

8—13.VI

Ploiești
— Cupa Olimpia

23—25.IV

București 16—18.IV
— Cursa Munților

Sinaia 29.IV—2.V
— Cupa Petrolul

Ploiești 6—7.V
— Turul Dobrogei

Constanța 28—30.V
•— Cupa CIBO Brașov 4—8.VIII
— Cupa Brăilei 25—26.IX
— Cupa Voința 

București V
7. CONCURSUL REPUBLICAN

1. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN AL SENIORILOR ȘI JU

NIORILOR
— etapa pe oraș

— seniori
— juniori
— semlfond 

mecanic
—- etapa finală

— seniori 
București

— juniori 
București

— semifond 
mecanic București

2. CUPA 
ROMANE

București

cu

5—12.IX 
11—18. VII 

antrenament 
3.X

13—19.IX

30.VIII.—5.IX 
cu antrenament 

10.X

FEDERAȚIEI 
DE CICLISM

22—23.V

★
Perioada de transferări:

1—31.XII

FOTBAL
L CAMPIONATUL REPUBLI

CAN 1975—1976
Retur

Divizia A
Divizia B
Divizia C 
Tineret-speranțe
2. CAMPIONATUL 
CAN

29.11—9.VI
7.III—27.VI

14.111— 27.V1
29.11—9.VI
REPUBLI-

AL JUNIORILOR ȘI 
ȘCOLARILOR

Retur 28.III.—6.VI
— turneul final 15.VI—6. Vil
3. CUPA ROMÂNIEI

—- faza I județeană 1976—1977
14.111— 13. VI

— faza II interjudețeană
22.VIII—5.XII

— finala ediția 19754976 4.VII
4. CONCURSUL REPUBLICAN 
PENTRU UNITĂȚILE ȘCOLA

RE CU PROFIL SPORTIV
— zonă vacantă de primăvară
•— finala iulie
5. CAMPIONATUL REPUBLI-

CAN 1976—1977

A 22. VIII—12.XII
B 22. VIII—12.X11
C 22.VIII—28.XI

Tur
Divizia
Divizia
Divizia ______  _____
Tineret-speranțe 22.VIII—12.XI1
6. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN AL JUNIORILOR ȘI

ȘCOLARILOR
— tur 7.IX—30.XI
7. CAMPIONATELE JUDEȚE
NE — SENIORI ȘI JUNIORI
— retur 1975—1976 7.III—15. VI
— tur 1976—1977 15.VIII—28.XI
8. BARAJE PENTRU PROMO

VARE ÎN DIVIZIA C
4—11. VII

ASOCIA- 
(M+F)

31.X
Mare
27—28.XI

3. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DE GIMNASTICA 

RITMICA
județeană 

pînă la 10.X 
finală Brăila

13—14.XI
4. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN INDIVIDUAL ȘI PE

ECHIPE AL JUNIORILOR 
(M+F)

— etapa județeană
pînă la 3.X

— etapa finală Constanța
5—7.XI

5. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN INDIVIDUAL SI PE E- 
CHIPE AL COPIILOR, CATE
GORIA A IV-A ȘI A III-A 
(M + F) GIMNASTICA SPOR

TIVA ȘI RITMICA
— etapa județeană 

pînă la ll.IV
zonă
Buzău. Reșița 

Arad, Ploiești

— etapa

— etapa

— etapa de 
masculin 
feminin 
ritmică Rm. Vîlcea. Brașov

15—16.V
— etapa finală Bacău 16—22.VI
6. CUPA ROMÂNIEI LA GIM

NASTICA SPORTIVA 
ȘI RITMICA

— etapa finală
Galați 11—12.XII

7. CAMPIONATELE REPUBLI
CANE UNIVERSITARE DE

GIMNASTICA RITMICA
— etapa pe centru universitar

pînă la 18.IV
— finala Constanța 8—9.V
8. CONCURSUL REPUBLICAN 
PENTRU UNITĂȚILE ȘCO
LARE CU PROFIL SPORTIV

Gimnastică sportivă :
— etapa pe zonă

pînă
— etapa finală 

masculin București 
feminin București

Gimnastică ritmică :
— etapa finală

București 28—30.VI
CAMPIONATUL REPUBLI
CAN ȘCOLI GENERALE

— etapa județeană
pînă la 13.VI

la 21.III

13—15.IV
16—18.IV

9.

— etapa finală 
Constanța

Se va desfășura 
Cupei Tineretului

★
Perioada de transferări :

1—31.1

25—27.VI 
în cadrul

HALTERE
1. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN INDIVIDUAL 

NIORILOR
pe oraș 
pe județ 
finală

— etapa
— etapa
— etapa

Constanța
CAMPIONATUL

AL SE-

22.11 
18.IV

21—23.V
REPUBLI

CAN PE ECHIPE — SENIORI
— etapa I (tur) Orașul

Gh. Gheorghiu-Dej 6—8.II
— etapa a Il-a (retur)

Galati 3—5.XII
CAMPIONATUL REPUBLI

CAN INDIVIDUAL 
NIORILOR

pe oraș 
pe județ 
finală

2.

3.
AL JU

— etapa
— etapa
— etapa

Timișoara
4. CAMPIONATUL _________
CAN PE ECHIPE — JUNIORI
— etapa I (tur)

l.II
7.III

9—ll.IV

REPUBLI-

Perioada de transferări :

Cluj-Napoca 30.1—l.II
— etapa a II-a (retur)

Sibiu 3—5.IX
5. CUPA ȘCOLILOR 

SPORTIVE
— etapa de zonă 18.1

22.11
28.III
25. IV

— finala Cluj-Napoca
★

8—9.V

1—31.XII

HANDBAL
SEZONUL 

COMPETIȚIONAL 
1975—1976

1. CASiPIGAATCJ REPUBLI
CAN CATEGORIA A — 

MASCULIN
Ploiești 10—12.1
Baia Mare 18—20.1
București 29—31.1

CAMPIONATUL REPUBLI
CAN CATEGORIA A — 

FEMININ
Brașov 
București 
Baia Mare 
Timișoara
CUPA DE PRIMAVARA A 

FEDERAȚIEI ROMANE 
HANDBAL (M + F)

— tur
— retur
— finala Hunedoara
4. CAMPIONATUL 
CAN CATEGORIA
— retur
5. CAMPIONATUL__ ______

FICARE SENIORI (M + F)
— etapa

— etapa

DE

4.IV—2.V
6—30.V

6. VI
REPUBLI-
B (M 4- F)

4.IV—30.V
DE CALI-

pe județe 
pînă la l.III 

interjudețeană
3—4. IV 

17—18.IV 
14, 15, 16.V 
Vîlcea, Sf.

— etapa 
masculin : 
Gheorghe, 
feminin : __ ___„___ ,
Curtea de Argeș, Arad
CAMPIONATUL REPUBLI-

finală 
Hm.
Brașov, Bistrița 

Slatina, Focșani,

6.
CAN AL ȘCOLARILOR ȘI JU

NIORILOR (M + F)NIORILOR
— retur
— turneul final 

Sf. Gheorghe
7. CAMPIONATUL DD CAZI 
FICARE AL ȘCOLARILOR ȘI

JUNIORILOR (M -I- F)
— etapa pe județe 

pînă la
— etapa interjudețeană

12—13.VI 
19—20. VI

8. CONCURSUL REPUBLI
CAN AL JUNIORILOR CATE

GORIA A II-A (M + F)
— retur 4, 5, 6.IV

Botoșani, Galați, București, 
Ploiești, Sibiu, Timișoara, 
Cluj-Napoca, Sf. Gheorghe

— turneul final 18, 19, 20.VI 
masculin : Baia Mare 
feminin : Bacău

9. CONCURSUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR CATEGORIA

A III-A (M + F)
— tur P. Neamț, Galați, Că

lărași, Ploiești, Hunedoara, 
Timișoara, Oradea, Sf. Gheor
ghe 4, 5, 6.1

— retur Iași, Bacău, Con
stanța, Brașov. Pitești, Re
șița, Baia Mare, Tg. Mureș

9, 10, ll.IV
— turneul final 13,14, 15.VI 

masculin : Pitești 
feminin : Galați

SEZONUL 
COMPETIȚIONAL 

1976-1977
CAMPIONATUL REPUBLI- 

CATEGORIA A — 
MASCULIN

I în aer liber 
5.IX—31.X

II sistem turnee
27—29.XII.1976 

29—31.1.1977 
5—7.II.1977 

12—14.11.1977
REPUBLI- 

CATEGORIA A — 
FEMININ

I în aer liber 
5.IX—31.X 

sistem turnee 
19—20.1.1977 

7—9.1.1977 
15—16.1.1977 
21—23.1.1977

CAMPIONATUL REPUBLI
CAN CATEGORIA B — 

(M + F)

4.IV—16.V

6—ll.VI
DE CALI-

l.V

1.
CAN

— turul

— turul 
de sală

2. CAMPIONATUL 
CAN

— turul

— turul 
în sală

II

3.

— tur 5.IX—31.X
4. CAMPIONATUL DE CALI

FICARE SENIORI (M + F)
— etapa pe județe

pînă la I.III.1977
5. CAMPIONATUL REPUBLI

CAN AL JUNIORILOR
ȘI ȘCOLARILOR (M 4- F)

— tur 12.IX—24.X
6. CAMPIONATUL DE CALI
FICARE AL ȘCOLARILOR ȘI

JUNIORILOR (M + F)
■— etapa pe județe 

pînă la 1.V.1977
7. CONCURSUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR CATEGORIA

A II-A (M + F)
— tur 20—22.XII
8. CONCURSUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR CATEGORIA

A IlI-a (M + F)
— tur 4—6.1.1977

★
Perioada de transferări :

15—31.VII : 1—15.Xn

HOCHEI
L CAMPIONATUL REPUBLI

CAN CATEGORIA A — 
(1975—1976) 

I tur VII+VIIIseria

II tur IV
I tur IX+X
II tur V

18—25.IV
18—24.IV

1— 8.V
2— 8.V

— seria
— seria
— seria
2. CAMPIONATUL REPUBLI

CAN CATEGORIA B
— turneul final 1—10.11

3. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN AL JUNIORILOR I și II 

(19 ani și 17 ani)
— faza județeană — municipală

pînă la 15.III
— faza finală 6—20.IV

4. CUPA SPERANȚELOR 
(15 ani)

— faza județeană — municipală
pînă la 15.111

— faza finală 6—20.IV
5. CUPA PRIMĂVERII — 

SENIORI
finală 16—22.11
CUPA ROMÂNIEI 
preliminară 
finală

25—30.IX
4—11.X

— faza
6.

— faza
— faza
7. CAMPIONATUL REPUBLI- 

CATEGORIA A — 
(1976—1977)

I tur 1. II, III, IV, V,
15.X—30.XII

II tur, I, II, III
15.X—30.XII

REPUBLI- 
I și H
l.XI—31.XII

CAN

— seria 
VI

— seria

8. CAMPIONATUL 
CAN JUNIORI

— faza județeană
9. CUPA SPERANȚELOR

— faza județeană l.XI—31.XII

★
Perioadele de transferări :

15.VI—5.VII ; 15—30.XII

JUDO
î, CAMPIONATUL REPUBLI

CAN INDIVIDUAL AL 
SENIORILOR
pe județ
pe zone

17—18.1
Arad, Iași,

6—7.II

— etapa
— etapa 

Pitești, București
— etapa finală București

27—29.11
2. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN PE ECHIPE AL

RILOR DIVIZIA
SENIO- 
A

27—28.XI

— etapa I 5.IX
— etapa a II-a 12.IX
— etapa a IlI-a 26.IX
— etapa a IV-a 10.X
— etapa a V-a 24.X
— etapa a Vl-a 7.XI

CALIFICARE
— etapa pe județ 13— 14.XI
— etapa pe zone Făgăraș, Foc-

șani, Oradea
— etapa finală Suceava 

10—12.XII
REPUBLI-

INDIVIDUAL AL 
JUNIORILOR
pe
pe

3. CAMPIONATUL 
CAN

județ 4—5.IX
zone Timișoara,

— etapa
— etapa 

Or. Gh. Gheorghiu-Dej, Pi
tești

— etapa finală Brașov
4. CAMPIONATUL REPUBLI

CAN PE ECHIPE AL 
JUNIORILOR

— etapa pe județ 10—11.1
— etapa pe zone București, 

Craiova, Arad, Iași 17—18.1
— etapa finală Or. Gh. Gheor-

ghiu-Dei 13—15.11
CAMPIONATUL REPUBLI

CAN AL COPIILOR
— etapa pe județ 10—ll.IV
— etapa pe zone Timișoara, 

Roman, Pitești, București
1—2.V

— etapa finală Arad 14—16.V
6. CUPA ȘCOLILOR 

SPORTIVE
I — juniori
II — juniori I

18—19.IX
1—3.X

5.

— etapa
— etapa

— etapa

— etapa

I 6—7.III

III — juniori

IV — juniori

finală Iași

27—28.III
II

13—14.III
II

3—4.IV
17—18.IV— etapa

7. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN UNIVERSITAR

— etapa pe centre
pînă la ll.IV

— etapa finală Cluj-Napoca
1—2.V

★
Perioadele de transferări :

4—16.1 ; 4—16.VII

LUPTE
I. LUPTE GRECO-ROMANE
1. CAMPIONATUL REPUBLI

CAN INDIVIDUAL AL
SENIORILOR
pe județ pînă la 25.1 
de zonă (Suceava , Pi- 
Lugoj, Cluj-Napoca, 

20—22.11

— etapa
— etapa

iești, 
București) ___

— etapa finală Galați 19—21.III
2. CAMPIONATUL REPUBLI

CAN PE ECHIPE
DIVIZIA A — 4 etape pe 
echipe :
15.11 ; 28.III ; 12.IX ; 10.X.

— Cupa PRIMĂVERII — indi
vidual la 4—6.VI

— Cupa de TOAMNA — indi
vidual la 22—24.X

— turneul final — individual —
București la 26—28.XI

b) Calificare pentru DIVIZIA 
A

— etapa interasociații — clu
buri pînă la 15.VIII

— etapele de zonă
la 19 și 26.IX

— etapa finală 30—31.X

a)

3. CAMPIONATELE REPUBLI
CANE INDIVIDUALE JUNIORI

MICI ȘI MARI
— etapa de județ pînă la 29.11
— etapa de zonă (Focșani ; C.

Lung-Muscel ; Sibiu Oradea; 
București) 17—18.IV

— etapa finală Constanta 7—9.V
4. CONCURSUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL DE TOAMNA

JUNIORI MICI ȘI MARI
— etapa finală Suceava 1—3.X
5. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN INDIVIDUAL PENTRU

COPII
— etapa de județ pînă la 17.X
— etapa finală Tg. Mureș

12—14.XI

II. LUPTE LIBERE
1. CAMPIONATUL 
CAN INDIVIDUAL 

RILOR
— etapa de județ
— etapa de zonă

Gheorghiu-Dej ; 
Arad ; Satu-Mare ; 
rești)

— etapa finală Brașov 19—21.III
CAMPIONATUL REPUBLI

CAN PE ECHIPE
DIVIZIA A — 4 etape pe 
echipe :

8.II ; 7.III ; 5.IX ; 3.X.
— Cupa PRIMĂVERII — indi

vidual 4—6 VI
— Cupa de TOAMNA — indi

vidual 5—7.XI
— turneul final — individual

Brașov 3—5.XII
b) Calificare pentru DIVIZIA 

A
— etapa 

buri
— etapa
— etapa
3. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN INDIVIDUAL JUNIORI

MICI ȘI MARI
— etapa de județ pînă la 29.11
— etapa de zonă (Iași; Ploiești;

Craiova ; Tg. Mureș ; Bucu
rești) 17—18.IV

— etapa finală Cluj-Napoca
7—9.V

4. CONCURSUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL DE TOAMNA

PENTRU JUNIORI
MICI ȘI MARI

— etapa finală Timișoara
22—24.X

5. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN PENTRU COPII

— etapa de județ pînă la 17.X
— etapa finală Reșița 19—21.XI
CAMPIONATELE REPUBLI
CANE ȘCOLARE (GRECO-RO

MANE ȘI LIBERE)
pe municipii — orașe 

pînă la 18.1 
de zonă pe ministere 

17—8.II 
finală Galați 6—ll.IV

2.

a)

— etapa

— etapa

etapa

5. CAMPI 
CAN DE 
DIO-COM 
CU ORI 
TICA PE 

NIOI
— etapa t
— etapa

II. RACI
1. CAMPI 
CAN DE 
MACHETE

NIOR
— etapa j
— etapa 1

REPUBLI- 
AL SENIO-

pînă la 25.1 
(Or. Gh. 

Constanta;
Bucu- 

20—22.11

interasociații — clu- 
pînă la 15.VIII 

de zonă 19 și 26.IX 
finală 30—31.X

— etapa
CUPA ȘCOLILOR SPORTIVE 

PE ECHIPE
LUPTE GRECO-ROMANE :
4 etape zonale :

l.II ; 7.III ; 21.III; 25.IV
— etapa finală Brașov 12—13.VI
b) LUPTE LIBERE : 5 etape 

zonale
(Etapa I la 21.XII.1975) 

l.II ; 14.III ; 25.IV ; 16.V
— etapa finală Tg. Mureș

15—16. VI
CONCURSURI — CUPE

1. Cupa 16 FEBRUARIE Poiana
Brașov 14—15.11

2. CUPA ARGEȘULUI Pitești
14—15.11

3. CUPA BANATULUI 
Timișoara

4. MEMORIALUL „I. STAICU" 
Sinaia

5. MEMORIALUL „Z. ABRU- 
DAN“ Baia Mare

★
Perioadele de transferări : 

1—31.1 ; 15.VII—15.VIII

a)

MODELISM
I. AEROMODELISM

CAMPIONATUL REPUBLI1. ________
CAN DE MICROMODELE (SE

NIORI ȘI JUNIORI) 
etapa pe județ 
etapa finală 
hova
CAMPIONATUL 

AEROMODELE ZBOR 
(SENIORI 

NIORI) 
pe județ 

finală

2.
CAN DE 
CAPTIV

28.III.
Slănic-Pra- 

11—13.IV.
REPUBLI-

ȘI JU-

3.

III. N
1. CAMPI
CAN DE 1 
PULSATE 
DATE (R/ 
FSR (SET
— etapa j
— etapa 1

2. CAMPI 
CAN DE 
LIERE F 

(SENIC
— etapa (
— etapa 

galia f

IV. Al
CAMPI

CAN D 
(SENIt

— etapa
— etapa i

1.

Perioad

MO
I

CAM

— etapa
— etapa 

Muscel
— etapa t

— etapa

— etapa 
Munte

2. CUPA I
NE DE

— etapa 1
— etapa i

— etapa £
Gheorgl

— etapa £
3. CONC 

„CU 
Zărneșt:

II.
L CAM

— etapa I
— etapa a
— etapa a
— etapa a
2. CUPA I

NE DE
— etapa I
— etapa a
— etapa i

— etapa
3.

4.

5.

6.

1.

etapa 
etapa

8—9.V.
Constanța 

27—30.V.
REPUBLI-CAMPIONATUL

CAN DE AEROMODELE MA
CHETE CAPTIVE (SENIORI 
ȘI JUNIORI) — MEMORIA

LUL „AUREL VLAICU"
— etapa pe județ
— etapa finală Arad

12—14. VII.
4. CAMPIONATUL REPUBLI

CAN DE AEROMODELE 
ZBOR LIBER (SENIORI ȘI 

JUNIORI)
— etapa pe județ 3—4.VII.

15.VI.

CONC1
Bucure;

CONCU1
Brăila

CONCUI
Sibiu

CONCUI
Arad "■

III. VIT
CAM

— etapa
— etapa

— etapa a
— etapa al

2.

3.

4.

5.

6.

1.

etapa a
CONC1

Timișoa 
CONCUI 
Cîmpuk 
CONCUI 
Bucureș

CON CI
Cîmpina 

CONCUI 
Or. Gh.

IV. RE' 
R

cam:
etapa I

— etapa a

Perioad:



5. VII.
IBLI-
RA-

ȘI
3NE- 
(SE-

•VIII.
Isibiu 
.VIII.

SM
BLI- 
ELE, 
(SE-

16.V.

■6.VI.

[BLI-
f’RO- 
llAN-
E ȘI 
[OKI)
8.VII

Lviii.
[BLI-
I VE-
IETE
f)
Lvm.
Man-
18. IX.

BET- 
|>ELE 
I)
30.VI. 
•8.IX.

1 : 
-31.1.

:pu-

20. VI 
flung
27. VI

4.VII

8. VII 
| de 
5.IX

MA-

18.IV
prghe
25.1V

9.V.
23.V

CAN

.VIII

:pu

21.V
23.V

9.VII 
l.VII 
Ima-

|21.IV
[2.3.1 V
|ti
|25.IV
[28.1V 
[CAN

5.IX
Ln

7.ix
In
10.IX
N

t2.1X

EA
EPU-

NATAȚIE
I. INOT

1. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN AL SENIORILOR (M + F)
— etapa pe asociații și club

pînă la 10.VI
— etape pe localități

pînă la 20.VI
— etapa finală București

2—4. VII
2. CAMPIONATUL REPUBLI

CAN ÎN BAZIN ACOPERIT
— etapa pe asociație și club

pînă la l.III
— etapa pe localități

pînă la 10.III
— etapa finală Baia Mare

25—28.III
3. CAMPIONATUL REPUBLI

CAN AL JUNIORILOR
— etapa pe asociație și club

pînă la 5.VII
— etapa pe localități

pînă la 12.VII
— etapa finală Arad sau Reșița

30.VII—l.VIII
4. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN AL COPIILOR — ECHI

PE (A. B, C)
— etapa pe asociație și club

pînă la 15.III
— etapa pe localități

pînă la 22.III
— etapa finală Mamaia

9—11.IV
5. CONCURSUL REPUBLICAN 
PENTRU UNITĂȚILE ȘCOLA

RE CU PROFIL SPORTIV
— etapa finală Reșița

13—17.VII
6. CUPA SPERANȚELOR 

(COPII A, B, C)
— etapa locală pînă la l.XII
— etapa finală Ploiești

19—22.XII
7. CAMPIONATUL REPUBLI

CAN DE COPII (A, B)
— etapa pe localități 20.VII
— etapa finală Brăila

12—15.VIII

II. POLO
1. CAMPIONATUL REPUBLI

CAN — DIVIZIA A
Seria I
— turul I — etapă turneu

București 24—29.11
— turul II — etape duminicale

(tur-retur) 29.VIII—31.X
Seria a Il-a
— turul I — etape duminicale

16.V —20.VI
— turul II — etape duminicale

18.VII—22.VIII
— turul III — etapă turneu

Arad 6—10.X
turneul final — datele de 
desfășurare vor fi comuni
cate ulterior.

2. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN AL JUNIORILOR MARI
— tur — turneu —

zona nord 
zona vest 
zona sud

zona nord 
zona vest 
zona sud

turneul final

Cluj-Napoca 
Arad 

București 
8—ll.IV

— retur — turneu —
Tg. Mureș 

Oradea 
București
17—20.VI 

Tg. Mureș
7—12.IX

3. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN AL JUNIORILOR MICI
— faza locală, tur-retur — în 

etape duminicale
9.V—27.VII

— turneul final Constanta
2—«.VIII

4. CAMPIONATUL DE CALI
FICARE PENTRU DIVIZIA A
— se va desfășura în funcție 

de numărul echipelor înscri
se în perioada 15.VII—31.VIII

III. SĂRITURI
I13.VI
Ire
I27.VI 
[l.VII 
eș 
5. VII

I12.IX
CAN 

125.1V
CAN
16.V

CAN
30.V

CAN 
• VIII
CAN

1. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DE SENIORI

VIII
SI

:pu

uscel
-6.VI 
.VIII

19.11.

— etapa pe localități
pînă la 22.VIII

— etapa finală Oradea
6—7.IX

2. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DE JUNIORI

— etapa pe localități
pînă la 31.VII

1— etapa finală București
13—15. VIII

3. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DE COPII

— etapa pe localități
pînă la ll.VII

— etapa finală București
23—25.VII

4. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DE SENIORI ÎN BAZIN

ACOPERIT
— etapa pe localități

pînă la 28.III
— etapa finală București

16—18.IV
5. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DE JUNIORI ÎN BAZIN

ACOPERIT
— etapa pe localități

pînă la 21.III

— etapa finală București
5—7.IV

6. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DE COPII ÎN BAZIN 

ACOPERIT
— etapa pe localități

pînă la 21.III
— etapa finală București

9—ll.IV
7. CUPA CLUBURILOR

— etapa finală
Cluj-Napoca 20—22.XII

★
Perioada de transferări :

1—31.1
La polo mai este și perioada a 
Il-a, care începe la 15 zile după 
terminarea ultimului joc din 
tur, și se încheie la data înce
perii returului.

OINĂ
1. CAMPIONATUL 

REPUBLICAN
— etapa pe grupe de asociații

4.IV—4.VII
— etapa pe județ ll.VII—8.VIII
— etapa de zonă Maramureș,

Mureș 4—5.IX
Dolj, Caraș Severin, Neamț

11—12,IX 
Brăila. Brașov, București

18—19.IX
— etapa finală Focșani 8—10.X

2. CUPA ROMÂNIEI
— etapa pe județ pînă la 25.IV
— etapa de zonă Iași și Praho

va 8—9.V
Bihor și Alba 15—16.V

— etapa finală Mangalia
4—6.VI

3. CUPA SPERANȚELOR
— etapa pe județ pînă la 25.VII
— etapa finală Suceava

6—8. VIII

Perioada de transferări :
1—31.III

PATINAJ
I. PATINAJ ARTISTIC

1. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN AL JUNIORILOR I ȘI II 
(M + F) ȘI CONCURSUL RE
PUBLICAN AL COPIILOR I

ȘI II (M + F)
— etapa județeană-municipală

pînă la 22.XII.1975
— etapa finală București

8—11.1.
2. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN AL SENIORILOR (M+F)
— etapa județeană — munici

pală pînă la 22.11
— etapa finală M. Ciuc 6—7.III
3. CONCURSUL REPUBLICAN 

AL SPERANȚELOR (M+F)
M. Ciuc 8—ll.III

4. CONCURSUL REPUBLICAN 
„CUPA ROMÂNIEI" — SE
NIORI ȘI JUNIORI I (M+F) 
ȘI CONCURSUL REPUBLICAN 
„CUPA FEDERAȚIEI" JU

NIORI II ȘI COPII I
ȘI II (M + F)

București 6—9.IV

II. PATINAJ VITEZĂ
1. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN AL JUNIORILOR I ȘI II 
(M + F) ȘI CONCURSUL REPU
BLICAN AL COPIILOR I ȘI

II (M+F)
— etapa județeană — munici

pală pînă la 29.XII.1975
— etapa finală M. Ciuc sau

Tușnad 11—14.1
2. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DE SPRINT AL SENIO

RILOR (M+F)
Miercurea Ciuc sau Tușnad

18—19.1
3. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DE POLIATLON — SE

NIORI (M+F)
Miercurea Ciuc sau Tușnad 

29—30.1
4. CONCURSUL REPUBLICAN 
„CUPA ROMÂNIEI" — SE
NIORI ȘI JUNIORI I (M+F) 
ȘI CONCURSUL REPUBLICAN 
„CUPA FEDERAȚIEI" — JU

NIORI II ȘI COPII I ȘI II
(M+F)

Miercurea Ciuc sau Tușnad
5—8.II

III. PATINAJ PE ROTILE
(tip linie)

1. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN AL SENIORILOR ȘI JU
NIORILOR I ȘI II ȘI CON
CURSUL REPUBLICAN AL 

COPIILOR I ȘI II (M+F)
— etapa județeană — munici

pală pînă la 15.VIII
— etapa finală București sau

Cluj-Napoca 3—5.IX
★

Perioada de transferări : 
15.IV—15.V.

POPICE
1. CAMPIONATUL REPUBLI

CAN PE ECHIPE (M+F) 
1975/1976

Divizia A
— returul 31.1—l.V.
— turneul final 10—13. VI.

Calificare
— etapa pe oraș — municipiu

retur l.II—15.IV.
— etapa interjudețeană : 

Faza I eliminatorie
15—16.V.

Faza II 5—6.VI.
Faza III 25—27.VI.

2. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN PE ECHIPE JUNIORI — 

JUNIOARE 1975/1976
— etapa pe oraș — municipiu

l.II—15.IV.
— etapa județeană 7—9.V.
— etapa interjudețeană :

Faza I eliminatorie
21—23.V.

Faza II 4—6. VI.
Faza III 16—20. VI.

3. CAMPIONATUL REPUBLI-
CAN INDIVIDUAL ȘI PE PE
RECHI SENIORI — SENIOA
RE ; JUNIORI — JUNIOARE

— etapa pe oraș — municipiu
_ 15.VIII—30.IX.

— etapa județeană 15—17.X.
— etapa finală 11—14.XI.

4. CUPA F. R. POPICE
— etapa I Cluj-Napoca

28—29.1.
— etapa II București

17—18.III.
— etapa III Mangalia Nord

28—29.IV.
— etapa IV Hunedoara

22—23.IX.
— etapa V Tg. Mures

24—25.XI.
5. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN PE ECHIPE 1976/1977
Divizia A
— turul ll.IX—12.XII.
Calificare
— turul ll.IX—19.XII.
6. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN PE ECHIPE JUNIORI —

JUNIOARE 1976/1977
— turul 18.IX—19.XII.

★
Perioadele de transferări :

5—31.1 ; 1—31. VIII.

RADIOAMATORISM
1. CAMPIONATUL REPUBLI

CAN DE UNDE SCURTE
(JUNIORI ȘI SENIORI)

— etapa I
— telegrafie 3,5 și 7 MHz 8.1

— etapa a II-a
— telegrafie 3,5 și 7 MHz

z n-1— etapa a IlI-a
— telefonie 3,5 și 7 MHz

15.1
— etapa a IV-a

— telefonie 3,5 și 7 MHz
18.1

2. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DE RADIOTELEGRAFIE

SALA, REGULARITATE 
(JUNIORI)

— etapa pe județ 5—151
— etapa finală București

19—20.1
3. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DE RADIOTELEGRAFIE

SALA, REGULARITATE 
(SENIORI)

— etapa pe județ 5—15,1
— etapa finală București

21—22.1
4. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DE RADIOTELEGRAFIE

SALA, RECEPȚIE VITEZA 
(SENIORI)

— etapa pe județ 5—15.1
— etapa finală București

23.1
5. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DE RADIOTELEGRAFIE 
SALA, TRANSMITERE VITEZA

(SENIORI)
— etapa pe județ 5—15.1
— etapa finală București

23—24.1
6. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DE RADIOTELEGRAFIE

SALA
(PIONIERI ȘI ȘCOLARI)

— etapa pe județ V—VI
— etapa finală VII
7. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DE „VÎNATOARE DE

VULPI" 
(PIONIERI ȘI ȘCOLARI)

— etapa pe județ V—VI
— etapa finală VII
8. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DE RADIOGONIOME-

TRIE (VÎNATOARE DE 
VULPI) 3,5 MHz

(SENIOARE Șî JUNIOARE)

— etapa I București X 1975
— etapa II Tîrgoviște IV—V
— etapa III Cîmpina — P. Bra

șov VI
9. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DE RADIOGONIOME- 
TRIE (VÎNATOARE DE

VULPI) 144 MHz
(SENIOARE Șî JUNIOARE)

— etapa I București X.1975
— etapa II Tîrgoviște IV—V
— etapa III Cîmpina. Poiana

Brașov VI

10. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DE RADIOGONIOME-

TRIE (VÎNATOARE 
DE VULPI) 3,5 MHz 

(SENIORI ȘI JUNIORI)
— etapa I București X 1975
— etapa II Tîrgoviște IV—V
— etapa III Cîmpina — Poiana

Brașov VI
11. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DE RADIOGONIOME-

TRIE (VÎNATOARE DE 
VULPI) 144 MHz 

(SENIORI ȘI JUNIORI)
— etapa I București X 1975
— etapa II Tîrgoviște IV—V
— etapa III Cîmpina — P. Bra

șov VI
12. CAMPIONATUL INTERNA
ȚIONAL DE UNDE SCURTE

AL ROMÂNIEI
1—2.VIII

13. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DE UNDE 
ULTRASCURTE 

(SENIORI ȘI JUNIORI)
— etapa finală I 5.IX
— etapa finală II 5—6.IX
14. CUPA MOLDOVEI (RA
DIOGONIOMETRIE) 3,5 MHz 

(JUNIORI)
— etapa I Bacău IV—V
— etapa II Bacău IX—X
15. CUPA MARAMUREȘULUI 

(RAD1OGONIOMETRIE)
3,5 MHz 

(JUNIORI)
— etapa I Baia Mare IV—V
— etapa II Baia Mare IX—X
16. CUPA TRANSILVANIEI 

(RADIOGONIOMETRIE)
3,5 MHz 

(JUNIORI)
— etapa I Tg. Mureș IV—V
— etapa II Tg. Mureș IX—X
17. CUPA BANATULUI (RA
DIOGONIOMETRIE) 3,5 MHz

(JUNIORI)
— etapa I Deva IV—V
— etapa II Deva IX—X
18. CUPA MUNTENIEI (RA
DIOGONIOMETRIE) 3,5 MHz

(JUNIORI)
— etapa I Tîrgoviște IV—V
— etapa II Tîrgoviște IX—X
19. „FLOAREA DE MINA" 
CONCURS DE ULTRASCURTE

4—5.VII
20. CUPA FEDERAȚIEI, UNDE 
SCURTE — RADIOTELEFONIE

(SENIORI + JUNIORI)
— etapa I 7 MHz l.XI
— etapa II 3,5 MHz 12.XI
21. CUPA FEDERAȚIEI. UNDE 
SCURTE — RADIOTELEGRA

FIEI
(SENIORI + JUNIORI)

— etapa I 7 MHz 29.XI
— etapa II 3,5 MHz 10.XII
22. CUPA „ANIVERSAREA 

REPUBLICII" UNDE
ULTRASCURTE

— etapa I 26.XII
— etapa II 27.XII
— etapa III 28.XII

RUGBY
L CAMPIONATUL REPUBLI
CAN AL SENIORILOR DIVI
ZIA „A" EDIȚIA 1975—1976

— returul pe serii : 7, 14, 21, III.
4, 11, IV 

9.16.V
— turneu final pe grupe : 30.V.

6, 13, 20.VI.
2. „CUPA FEDERAȚIEI 
ROMANE DE RUGBY" 

EDIȚIA 1975—1976
— returul : 16, 23.XI.1975

28.III.
— semifinala : 18.IV.
— finala : 2.V.
3. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN AL SENIORILOR DIVI
ZIA „B“ EDIȚIA 1975—1976
— returul : 21, 28.III.

4, 11, 18, 25.IV.
2, 9. 16.V.

4. TURNEU DE PROMOVARE 
PENTRU DIVIZIA „A", EDI

ȚIA 1976
— București — 30.V ; 6, 13.VI.
5. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DIVIZIONAR AL JUNIO

RILOR ȘI ȘCOLARILOR,
EDIȚIA 1975—1976

— returul pe serii :
9, 16, 23, 30.XI.1975 

7, 14.XII.1975 
25.IV.1976

— turneu final :
etapa preliminară :
(numai tur) 2.V
sferturi de finală — Bucu-
rești 9.V.
semifinală — București

16 V.
finala pt. locurile 1—2 și
3—4 București 23.V
CAMPIONATUL REPUBLI-

CAN AL SENIORILOR DIVI
ZIA „A" EDIȚIA 1976—1977
— turul pe serii : 5.IX—12.XII.

7. „CUPA FEDERAȚIEI 
ROMANE DE RUGBY" 

EDIȚIA 1976—1977

— turul : 29.VIII ; 10, 17.X.
8. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN AL SENIORILOR DIVI
ZIA „B" EDIȚIA 1976—1977
— turul : 19.IX—14.XI.
9. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DIVIZIONAR AL JUNIO
RILOR ȘI ȘCOLARILOR, EDI

ȚIA 1976—1977
— turul pe serii : 19.IX—31.X.
— returul pe serii : (etapele

I—VI) 7.XI—12.XII.
★

Perioada de transferări :
1—31.VII.1976

SCHI-BOB
1. CONCURSUL DE DESCHI

DERE A SEZONULUI
— probe alpine, fond și sări

turi Predeal 29.XII.1975
2. CAMPIONATUL REPUBLI

CAN AL SENIORILOR
— etapa pe județ pînă la 15.11.
— etapa finală

— fond Poiana
— alpine Poiana
— biatlon Poiana
— sărituri Borșa
— bob Sinaia
— sanie Sinaia

5—7.III.
5—7.III.

21—22.11.
29.11. 

21—22.11. 
14—15.11.

3. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN AL JUNIORILOR

— etapa pe județ pînă la 2.II.
— etapa finală

— fond Predeal 14—15.11.
— alpine Bucegi 27—29.III.
— biatlon Poiana 28—29.11.
— sărituri Predeal 22,11.
— sanie Sinaia 6—7.III.

4. CONCURSUL REPUBLICAN 
AL COPIILOR

— etapa pe județ pînă la l.II.
— etapa finală

— fond Rîșnov 7—8.IT.
— alpine Păltiniș 14—15.11.
— sărituri Predeal 8.II.

5. CUPA FEDERAȚIEI ROMA
NE DE SCHI-BOB

— fond Predeal 20—21.XII.
— alpine Poiana 20—21.XII.
— sărituri Predeal 18.1.
— bob Sinaia 6—7.III.
— biatlon Poiana 27—28.XII.
— sanie Sinaia 7—8.II.

6. CAMPIONATELE REPUBLI
CANE UNIVERSITARE — AL

PINE ȘI FOND (M+F)
— etapa pe centru universitar

pînă la 7.III.
— finala Paring 12—14.III.
7. CAMPIONATUL REPUBLI

CAN ȘCOLAR
— etapa pe județ pînă
— etapa pe zone 

pînă la
— etapa finală :

— fond Predeal
— alpine

la 25.1.

15.11.

5—6.III.
8—9.III.

8. CONCURSUL REPUBLICAN 
PENTRU UNITĂȚILE ȘCOLA

RE CU PROFIL SPORTIV
— schi probe alpine

— etapa finală Sinaia
Bucegi 19—21.III.

— schi fond
— etapa finală Izvorul Mu
reșului 21—22.11.

— sărituri speciale și combi
nata nordică
— etapa finală

Predeal 5—6.III.
★

Perioada de transferări :
1—30.IX

SCRIMĂ
1. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN INDIVIDUAL AL SE

NIORILOR
— etapa locală
— etapa finală 1
— floretă masculin

— floretă feminin

— spadă București
— sabie București

București
24.IV

București
25.IV

29. V
30. V

2. DIVIZIILE NAȚIONALE 
A4-B

pentru Di-— etapa I (numai 
vizia A)

— floretă masculin

— floretă feminin

— spadă București
— sabie București

București
31.1__ l.II
București
31.1__ l.II

17—18.1
17—18.1

— etapa a II-a (A+B)
— floretă masculin București

27—28.III
— floretă feminin București

27—28.111
— spadă Cluj-Napoca

21—22.III
— sabie Brasov 17—18.IV
— etapa a IlI-a (A -|- B)
— floretă București

23—24.X
masculin

— floretă feminin

— spadă București
— sabie București

București
23—24.X
30—31.X
30—31.X

3. CAMPIONATUL DE CALI
FICARE PE ECHIPE

— etapa I — toate armele
Galați 15—16.V

— etapa II — toate armele
Cărei 25—26.IX

4. CUPA ROMÂNIEI — IN
DIVIDUAL

— floretă masculin București
4. XI

— floretă feminin București
5. XI



__ spadă București
— sabie București
5. CAMPION A IUL 
CAN INDIVIDUAL

RETULUI
— etapa locală
— etapa finală
— floretă masculin

6. XI
7. X1

REPUBLI- 
AL TINE-

8. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN UNIVERSITAR

— etapa pe centre universi
tare pînă la 8.II

— etapa finală Sinaia
26.11__ 7.II1

— floretă feminin

— spadă București
— sabie București
6. CAMPIONATUL 
CAN PE ECHIPE

RETULUI
— etapa locală
— etapa finală
— floretă masculin

București
14. X

București
15. X
16. X
17. X

REPUBLI- 
AL TINE-

*
Perioadele de transferări :

1—30.VI 15.IX__ 15.X

TENIS

— floretă feminin

— spadă București
— sabie București
7 CAMPIONATUL 
CAN INDIVIDUAL

București
18. XII 

București
19. XII
20. XII
21. XII

REPUBLI- 
AL JUNI

ORILOR MARI
— etapa locală
— etapa finală
— floretă

CAMPIONATUL REPUBLI 
CAN INDIVIDUAL 

MORILOR
(categoria I)

— etapa locală
— etapa județeană

1.
AL SE-

2V—19VI

20V1— 31 VII 
etapa finală București

13— 19IX
REPUBLI- 
AL JUNI-

masculin Ploiesti 
9.IX 

Ploiești 
10. IX 
ll.IX 
12.IX

REPUBLI- 
AL JUNI

ORILOR MICI
— etapa locală
— etapa finală
— floretă masculin

— floretă feminin

— spadă Ploiești
— sabie Ploiești
8. CAMPIONATUL 
CAN INDIVIDUAL

Satu

— floretă feminin Satu

— spadă Satu Mare
— sabie Satu Mare

Mare
16. VI 
Mare
17. VI
18. VI
19. VI

9. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN AL COPIILOR

— etapa locală
— etapa finală
— floretă masculin 

Brașov
— floretă feminin 

Brașov
10. CONCURSUL 
CAN UNIVERSITAR

M.E.I." (M + F)
— toate armele lași 26—28.XI

Perioada de transferări :
1—31.XII

10.IV

ll.IV
REPUBLI- 

„CUPA

i.

ȘAH
REPUBLI 
MIXTE

CAMPIONATUL 
CAN PE ECHIPE
categoria A Sinaia 20—30.IV

— categoria B Arad 16—26.IV
2. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DE CALIFICARE PE 

ECHIPE MIXTE
__ etapa pe localități, munici

piul București 1.VI.1975—
și pe județe 15.11.1976

— etapa interjudețeană 
faza 
faza 12.

I - 21.III
a Il-a 4.IV
a III-a 18.IV
finală Zalău 10—15.V

3. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN INDIVIDUAL MASCULIN
— etapa pe 

finală)
— etapa pe 

finală)
— etapa pe

asociații (1/16 de 
20.X.1975—10.1.1976 
localități (1/8 de 

15.I_15.III 
. _ județe și munici

piul București (1/4 de fina
lă) LIV__ l.VII
etapa de zonă (semifinale) 
Oradea, Bacău, Botoșani, 
Reșița, București 2 gr.

21.VIII—5. IX 
B Constanța, 

5—22.X 
Timișoara 

17.XI__ 9.XII
4. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN INDIVIDUAL FEMININ
— etapa pe localități (1/8 de 

finală) 20.X.1975—I.IV.1976
— etapa pe județe și munici

piul București (1/4 de fina
lă) 15.IV__ 15.VII

— etapa pe zone (semifinale) 
București. V. Dornei. C. Lg. 
Muscel, Sovata 27.VIII—10.IX

— etapa finală 
P. Neamț

5. CAMPIONATUL 
CAN INDIVIDUAL

MORILOR
pe asociații (1/16 de 

1.X.1975—10.XII.1975 
pe localități (1/8 de 

20.XII. 1975—31.1.1976

— etapa finală 
Satu Mare

— etapa finală A

12—28.XI
REPUBLI- 

AL JU-

— etapa 
finală)

— etapa 
finală)

— etapa pe județe și a muni
cipiului București (1/4 de 
finală) 10.11—31.III

— etapa finală
— juniori i Alexandria

18—29.VII
Brăila 18—29.VI— juniori

— juniori I Sf. Gheorghe
II

II
18—29.VII

Pitești 18—29.VI— juniori
6. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DE ȘAH PRIN CORES

PONDENTA
în tot cursul anilor 

1975—1976
7. CAMPIONATUL REPUBLI

CAN DE ȘAH ARTISTIC
în tot cursul anilor 

1975—1976

Sportul
-•

2. CAMPIONATUL 
CAN INDIVIDUAL 

ORILOR
locală pînă la 9V 
județeană pînă la 

23V

— etapa
— etapa

finală Brașov
28.VI__ 4. VIL

3. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN INDIVIDUAL AL COPI

ILOR
— etapa locală pînă la IV
— etapa județeană pînă la 15V
— etapa finală Constanța

20—26VI
4. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN PE ECHIPE AL SE

NIORILOR
— două serii —
__ tur — retur
5. CAMPIONATUL 

FICARE ECHIPE
— etapa locală-județeană

IVI—30IX
— etapa finală București

11—17X
REPUBLI- 
AL JUNI-

— etapa

19IV—17X
DE CĂLI 
SENIORI

6. CAMPIONATUL 
CAN PE

— etapa
— etapa
— etapa
— etapa

7.

15V—15VI

ECHIPE
ORILOR

locală
județeană 16VI—31VII
pe zone 8—14VIII
finală București

30VIII—5IX
UNIRII

18—241

8.

1—7III
REPUBLI-

CUPA
București
CUPA „16 FEBRUARIE"
București 9—1511
CUPA „8 MARTIE"
București

10. CONCURSUL
CAN DE SALA AL SENIO

RILOR
— etapa locală 1—311
— etapa finală București 

16—2211
REPUBLI- 

AL JUNI-

7—13.1
PRIMA-

5—HIV
13.

14.

DECEMBRIE"
20—26X11

11. CONCURSUL 
CAN DE SALA 

ORILOR
Hunedoara

CRITERIUL DE 
VARA

București
CUPA „30

București
CUPA ȘCOLILOR SPOR

TIVE
Constanța 23—27VII

COMPETIȚII CU CARACTER 
REPUBLICAN ORGANIZATE 
DE COMISIILE ȘI SECȚIILE 

DE TENIS

2.

1. CUPA STEAUA
juniori-seniori București I
CUPA TENIS-CLUBULUI 

BUCUREȘTI 
copii, juniori, seniori 
București
3. CUPA ELECTRICA 

juniori-seniori 
Timișoara

4. CUPA TRANSILVANIEI 
juniori-seniori Cluj- 
Napoca

5. CUPA PĂCII 
juniori-seniori Arad

6. CUPA MUREȘUL
juniori-seniori Tg. Mureș 

VIII

IV

X

VII

VI

10.

7. CUPA CARPAȚI 
juniori-seniori Brașov

8. CUPA DUNĂREA 
copii-juniori Galați
9. CUPA LITORALULUI 
juniori-seniori Constanța

I. CUPA DR. PETRU GROZA 
copii-juniori Oradea

11 CUPA CUPROM
juniori-seniori Baia

VI

V

VI

VII

Mare 
VIII

14.

15.

16.

12. CUPA PROGRESUL 
juniori-seniori București

VII
13. CUPA DINAMO 

juniori-seniori București
VI

CUPA CONSTRUCTORUL 
juniori-seniori Brăila V 
CUPA INST. CONSTRUCȚII 
juniori-seniori
CUPA TARII 
juniori-seniori

17. CUPA
,ju,niori-coplj.. :

București VI
CRIȘURILOR 
Oradea VI

OLTUL
St. .Gheorghe

VI

18. CUPA ȘOIMII 
copii • juniori Sibiu

19. CUPA ȘCOLII SPORTIVE 
NR 3

copii-juniori București
20. CUPA MINERUL 

seniori Petroșani
21 CUPA SARM1S 

copii-juniori Deva
22. CUPA ARGEȘULUI 

copii-juniori Pitești
23. CUPA OLTENIEI

copii-juniori Craiova
24. CUPA

copii-juniori Alexandria VI

★
Perioada de transferări :

1—31X11

vi

V

VII

VIII

VI

V
TELEORMANULUI

8. ..CUPA ROMÂNIEI"
— glonț (pușcă-pistol)

Cluj-Napoca 24—26.IX
— aer comprimat (pușcă-pistol) 

Ploiești
9. CAMPIONATUL 
CAN INDIVIDUAL

CHIPE PENTRU
— glonț (pușcă -pistol)
— talere București
10. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN INDIVIDUAL Șl PE E- 
CHIPE PENTRU SENIORI ȘI

JUNIORI
— aer comprimat (pușcă-pistol) 

București
11. CONCURS

UNIVERSITAR
Oradea 23—25.IV
CUPA M.E.I. — masculin —

IV. SALVAMONT

TENIS DE MASĂ
REPUBLI- 

AL SENIO-
I. CAMPIONATUL 
CAN INDIVIDUAL 

RILOR (M F)
— etapa pe asociații

LIX__ 10.X
— etapa pe județ 16—17.X
— etapa finală :

concursul I Hunedoara 
19—21.XI 

concursul II Cluj-Napoca 
17—19. XII

CAMPIONATUL REPUBLI
CAN PE ECHIPE SENIORI 

(M4-F) DIVIZIA A
— turul l.II—14.VI
_ returul 26.IX—12.XII
— calificare Arad 11—14.1
3. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN INDIVIDUAL AL IU- 

NIORILOR (M 4- F)
— etapa pe județ 5—6.VI
__ etapa finală Brașov

21—23. VI
CAMPIONATUL REPUBLI- 

JUNIORI

2.

4.
CAN PE ECHIPE

(M + F) '
— turul Pitești
__ returul Ploiești
— calificare Sf. Gheorghe

7—10.1
5. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN AL 
ECHIPE

29.1.—1.II
1—3.X

COPIILOR PE 
ȘI INDIVIDUAL 
(M 4- F)

Echipe
— calificare Sf. Gheorghe

5—8. IV
27—30.V— finală Iași

Individual
— etapa pe centre pînă la

20. VI
__ etapa finală Cluj-Napoca

1—4.VII
12«.

7.

feminin

TURNEUL CELOR 
(M + F) 

etapa finală București 
14—15.1

CUPA

DE

11 —12.XII
REPUBU
ȘI PE E- 

SENIORI

7—10.X

18—19.XII
REPUBLICAN

Perioada de transferări :
15.XII.—15.1.1976

TURISM-ALPINISM

cegi
— etapa 

lui

— etapa de
iul ui

— etapa de

— etapa de

I. ALPINISM
1. ALPINIADA REPUBLICANA

— SENIORI
iarnă Piatra Cra- 

16—21.11 
iarnă Făgăraș

15— 20.III 
vară Munții Bu-

18—20. VI
finală Cheile Bicazu-

16— 21. IX
2. ALPINIADA REPUBLICANA 

— TINERET — FEMININ
— etapa de iarnă Munții Re

tezat 1—6. III
— etapa de iarnă-școală Mun

ții Făgăraș 22.III—4.IV
— etapa de vară Munții Bu-

cegi 25—27.VI
— etapa-școală Piatra Craiu

lui 8—17.VII
3. CUPA F.R.T.A. (OMOLO
GĂRI. PREMIERE, ALPINE)
— toți masivii muntoși

22—31.VIII

★
Perioada de transferări :

1—31.XII

II. TURISM
1. ÎNTÎLNIREA REPUBLICANA 
A DRUMEȚILOR „ȘTAFETA 

MUNȚILOR"
— etapa județeană l.VI.—15.IX
— etapa finală Piatra Craiului

3—4.IX
3. INTÎLNIREA REPUBLICA

NA „SPEOSPORT 76“
Topolnița 10—16.VIII

III. ORIENTARE

L RALIUL FORMAȚIILOR 
SALVAMONT

— aplicații oractice Ciucaș 
12—16.1

PENTRU2. TROFEUL F.R.T.A. 
SALVAMONT

— seminarul teoretic Prahova
27. IX.—2.X.

VOLEI
1. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DIVIZIA A EDIȚIA 1975 

—1976

— turneul 
Napoca 
feminin

— turneul

FAZA I
I: masculin

29
Timișoara 29 

II: masculin

Cluj- 
I—1 II 
I—1 II 
Brașov 

12—15 II
București 12—15 II 

III: masculin Bucu-
feminin 

— turneul
rești 27—29 II
feminin Bacău 27—29 II

FAZA A II-A
Locurile 1—4

— turneul I: in localitatea e-
chipei clasate pe locul IV
in faza I
masculin 12—14 III
feminin 12—14 III

— turneul II: în localitatea e-
chipei clasate pe locul III
în faza I
masculin 19—21 III
feminin 19—21 III

— turneul III: în localitatea e-
chipei clasate pe locul II
in faza I
masculin 26—28 III
feminin 26—28 III

— turneul IV: în localitatea e-
chipei clasate pe locul I
în faza I
masculin 2—4 IV
feminin 2—4 IV

Locurile 5—12
(seriile A și B -- masculin +

feminin)
— turul 14—21—28 III
— returul 4—11—18 IV
FAZA A III-A 
Pentru echipele
B — jocuri interserii 
rea
— etZpa I

din seriile A și 
în vede- 

sțabilirii clasamentului final 
tapa masculin și feminin

25 IV
II- a masculin și fe-

2 V
III- a masculin și 

9 V
și fe-

16 V
IV-a masculin

— etapa a 
minin

— etapa a 
feminin

— etapa a 
minin

EDIȚIA 1976—1977
DIVIZIA A — FAZA I 

culin și feminin)
26 XI—26 XII

2. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — DIVIZIA B (m+f) —

EDIȚIA 1975—1976
— returul 8 11—18 IV
CALIFICARE
— etapa pe asociații si muni

cipii pînă la 16 V
— etapa județeană pînă la 6 VI
— etapa finală (interjudețeană 

26—27 VI
3—4

10—11 
17—18

EDIȚIA 1976—1977
— turul 28 IX—7
3. CAMPIONATUL REPUBLI' 
CAN AL ȘCOLARILOR ȘI JU- 
MORILOR

(maS'

REPUBLI- 
(COPII ȘI JUNIORI) 
(eopii-juniori mici) 

pe județ 30.V. și 6.VI 
finală Plopeni-Praho- 

l.VIII.—l.IX

1. CAMPIONATE
CANE ----------

Echipe
— etapa
— etapa 

va
Individual (juniori mari)

— etapa pe județ 20.VI. și 4.VH
— etapa finală Plopeni-Praho-

va 31.VIII.—1.IX
2. CAMPIONATUL REPUBLI- 

DE SENIORI
pe categorii 

virate) 
județ

20.VI și 4.VII 
finală Plopeni-Praho- 

2—3.IX

24—27.IV 
ARGINT

3—5.IX
REPUBLI-

ȘCOLILOR SPOR
TIVE

Timișoara
8. PALETA
Ploiești
CAMPIONATUL 

CAN UNIVERSITAR
etapa pe centre universi
tare pînă la

— etapa finală Ploiești
17—18.IV

8.

4.IV

CAN

eliminatoriu) VII 
VII 
VII

★
Perioada de transferări :

15—31.XII

(individual,

etapa pe

de XII

TIR
1. CUPA „PRIMĂVERII"

— aer comprimat (pușcă-pistol)
București 31.1—1.II

— glonț (pușcă-pistol) și talere
București 2—4.IV

2. CUPA ..SPERANȚELOR" 
(TINERI PÎNA LA 25 ANI)
— glonț (pușcă-pistol)
— talere București 18—20. VI
3. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN INDIVIDUAL ȘI PE E-

CHIPE PENTRU JUNIORI 
LA ARC

Aninoasa
4. CAMPIONATUL 
CAN INDIVIDUAL 
CHIPE PENTRU

MICI (14—17

— glonț (pușcă) și 
primat (pușcă)

— etapa 
va

Individual
— etapa

etapa 
va

— etapa 
va

(m+f)
—1976

EDIȚIA 1975

14—15 VIII 
REPUBLI- 
ȘI PE E-

JUN1ORI 
ANI)

aer com- 
Alexandria 
27—29 VIII 

— glonț (pistol) și aer compri
mat (pistol) Brașov

27— 29 VIII
JUNIORILOR 

ANI)
28— 29 VIII
REPUBLI- 
ȘI PE

5. CRITERIUL
MICI (14—17

— talere Joița
6. CAMPIONATUL 
CAN INDIVIDUAL 
CHIPE PENTRU SENIORI

ARC

E- 
LA

IXSatu Mare 4—5
7. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN ȘI PE ECHIPE PENTRU 
JUNIORI MARI (18—20 ANI)
— glonț (pușcă și pistol) 

București
— talere Baia Mare

10— 12.IX
11— Î2.IX 

ț •? <Ț

noapte (masculin) 
județ

19.VI și 5.VII 
finală Plopeni-Praho- 

30/31.VIII și 
31.VIIV1.IX.

pe

— etapa 
va

3. CUPA 
NE DE

— etapa

Echipe
finală Plopeni-Praho-

2—3.IX
Ștafetă

finală Plopeni-Praho- 
4.IX

FEDERAȚIEI romA- 
TURISM-ALPINISM
de sală Cluj-Napoca

7—8.II 
Izvoarele- 

5—6.III 
Monteoru- 
și 15/16.V.

de iarnă

de noapte
14/15

— etapa 
Mureș

— etapa 
Buzău

4. CAMPIONATUL ASOCIAȚI
ILOR SPORTIVE „VOINȚA"

— etapa de zonă Timiș 24.IV
Brașov 8.V

Iași 
Harghita 

Buzău
— etapa finală jud. Bihor

11—12.VI
5. CAMPIONATELE REPUBLI

CANE UNIVERSITARE

— etapa 
pînă

— etapa 
șului

15.V
22.V
29.V

pe centru universitar 
la 18.IV
finală Izvorul Mure- 

1—2.V

Perioada
★

de transferări :
1—31. XII

25 1—4 IV
■ masculin 

12—15

— returul
— turneul 

Rm. Vîlcea 
— feminin Sibiu 12—15

CALIFICARE
— etapa

— etapa

— etapa

final
IV 
IV

pe localități
pînă la 11 

județeană
pînă la 23 V 

interjudețeană
5—6

12—13
19—20

(eliminatoriu)

EDITLA 1976—1977
— turul 21 IX—30
4.
CAN AL

IV

VI 
VI 
VI

pînă la 19 I
9—13 IV

REPUBLI- 
— MINI-

XI
CONCURSUL REPUBLI- 

JUNIORILOR II 
(m + f)

— etapa pe județ
— etapa de zonă
5. CONCURSUL 
CAN AL COPIILOR

VOLEI (m + f)
pe localități 

pînă la 11 V 
județeană

pînă la 29 VI
FEDERAȚIEI ROMA-

— etapa

— etapa

6. CUPA
NE DE VOLEI PENTRU ECHI 
PE DIN DIVIZIA A

și feminin)
— masculin (2 serii a
— turul 14
— returul 19
— finala București 19—21
— feminin (2 serii a 6 echipe)
— turul
— returul
— finala

Perioada
-Vi'. '•

* ’li. •

(masculin

6 echipe)
IX— 12 X
X— 16 XI

XI

14 IX—12 X
19 X—16 XI

București 19—21 XI 
★

de transferări :
>' ' • ■ ’ 1—31.VIII



DIVIZIA A OFENSIVA E 0 STARE DE SPIRIT.,.

VEȘTI DE LA ECHIPE
• A.S.A. Mureșenii au avut 

un program de pregătire rigu
ros alcătuit, vizînd cele două 
partide : cea de azi, precum și 
meciul retur, de miercuri, cu 
Dynamo Dresda. Ei au susținut 
marți la Piatra Neamț, un joc 
amical cu formația Ceahlăul 
(scor 2—2) Mureșan a fost in
disponibil citeva zile, dar sînt 
speranțe ca el să apară în for
mație. în compartimentul de
fensiv îsi va face reintrarea 
Kiss. <» F. C. ARGEȘ. în pro
gramul piteștenilor au figurat 
zilnic ședințe de pregătire. E- 
chioa a ajuns ioi la Tg. Mureș, 
unde a mai efectuat două an
trenamente. Dobrin este apt de 
joc. Notabile reaparițiile lui C. 
Olteanu și Mustățea.

• U.T.A. Ciclul săptămînal 
de pregătire a fost puțin 
schimbat, datorită devansării 
meciului cu o zi. Obișnuitul joc 
de verificare s-a disputat 
marți. Constructorul Arad n-a 
putut face față atacului texti- 
list, în mare vervă : 8—0 în fa
voarea divizionarei A. Joi. joc 
în familie, cu tineretul. Nici 
un indisponibil în lotul arăde- 
ni’or. e UNIVERSITATEA 
CRMOVA a plecat ioi spre A- 
rad. cu autocarul. Fără Mareu

CLASAMENTUL ÎNAINTEA ETA
PEI DE AZI Șl MÎINE

1. A.S.A. 6 4 1 1 14-* 6 9
2. Univ. Craiova 6 3 2 1 10- 4 8

F. C. Argeș 6 2 3 1 8- 5 7
4 S. C. Bacău 6 3 1 2 8- 6 7
S. Sportul stud. 6 3 1 2 7- 6 7

6-7. Steaua 6 2 3 1 7- 6 7
6--*. F C Olimpia 6 2 3 1 7- 6 7

8. FC.M. Reșița 6 3 1 2 9- 9 7
o. Dinamo 6 3 0 3 11- 8 6

10. Rapid 6 2 2 2 5- 5 6
11. „Poli** lași 6 3 0 3 9-11 6
12. C.F.R. 6 2 1 3 6- 9 5
13. F. C. Bihor 6 2 1 3 6-10 5
•4. Jiul Petroșani 6 2 1 3 7-13 5
*5. „U**C!ui-Napoca 6 2 0 4 1&— 8 4
'6. U.T.A. 6 2 0 4 8- 9 4

7. F. C Cr»n<tanța 6 2 0 4 7- 9 4
18. „Poli* Tim 6 1 2 3 5-14 4

(nerefăcut) și Desclnicu (își sa
tisface stagiul militar), dar cu 
Crișan (a cărui fractură de ro- 
tulă s-a dovedit a fi un... diag
nostic greșit) și Cămătaru. în 
locul lui Deselnicu va juca, 
probabil, Constantinescu sau 
Ciupitu

« „POLI" TIMIȘOARA a e- 
feemat obișnuitele antrenamen
te. Miercuri, studenții au întîl- 
nit divizionara C Constructorul 
-‘ imișoara de care au dispus cu 
5—0. Golgeterul zilei a fost 
Anghel, autor a două goluri. în 
privința lotului timișorean, am 
fost anunțați că Lața este su
ferind (hepatită) și a întrerupt 
pregătirile, iar Bungău, care a 
avut la începutul campionatului 
o întindere, va juca duminică 
tot la tineret. • JIUL PETRO
ȘANI a efectuat, după cum am 
mai anunțat, un turneu în Un-

VIGU (Steaua)

garia, terminînd la egalitate 
(1—1) cu Bekescsaba.

• C.F.R. CLUJ-NAPOCA. în 
vederea derbyului local, fero
viarii s-au pregătit cu multă 
atenție. Ei au susținut trei 
partide de verificare cu echipa 
de tineret-speranțe. La antre
namente au participat Moga și 
Ba coș, astfel că tot lotul este 
apt de joc. • UNIVERSITA
TEA. Studenții au efectuat an
trenamente de mare intensitate. 
Miercuri au disputat un meci 
de verificare, în familie, iar 
joi echipa s-a deplasat la Bis
trița, unde a evoluat în com
pania formației locale Gloria 
(gazdele au cîștigat cu 1—0). 
Pentru jocul de duminică este 
certă reintrarea lui Uifăleauu 
și probabilă aceea a lui Hurloi.

• F.C.M. REȘIȚA a susți
nut miercuri un meci de veri
ficare cu formația de tineret- 
speranțe. Tănase și-a reluat 
pregătirile, dar nu va fi folosit 
încă, nefiind apt de joc. întîl- 
nirea cu fotbaliștii din Oradea 
este privită cu multă atenție 
și seriozitatea cu care elevii 
antrenorului I. Reinhardt au 
răspuns solicitărilor din cursul 
acestei săptămini dovedește că 
aceștia sînt hotăriți să evite 
o eventuală surpriză • F. C. 
BIHOR a jucat joi la Timișoara 
cu C.F.R. (1—1) și a rămas în 
continuare în orașul de pe 
Bega, urmînd să plece spre 
Reșița în cursul zilei de azi. 
Kuu și Ghergheli sînt acciden
tați și este incertă utilizarea 
lor în meciul de mîine.

• POLITEHNICA IAȘI s-a 
pregătit zilnic, miercuri susți- 
nind un meci de verificare cu 
doi adversari locali — Nicoli- 
na și Constructorul. întreg e- 
fectivul, aflat sub conducerea 
antrenorilor I. Oană și L. An- 
tohi, este apt de joc. • F. C. 
OLIMPIA s-a antrenat joi in 
familie. în cursul dimineții de 
azi echipa pleacă spre Iași cu

avionul, via București. Bathori 
I continuă să fie indisponibil. 
Formația pentru partida de 
mîine nu va suferi modificări 
față de aceea utilizată in etapa 
precedentă.

• STEAUA s-a rezumat 
doar la efectuarea antrenamen
telor obișnuite, intrucît 4 din
tre titulari — Moraru, Dumi
tru, Iordănescu și Sameș. — au 
fost plecați cu reprezentativa 
la Salonic. Nu sînt probleme 
deosebite în alcătuirea echipei
• SPORTUL STUDENȚESC, în 
afara ședințelor de pregătire, a 
susținut miercuri un joc cu 
propria formație de tineret- 
speranțe. „Alb-negrii“, cu Ră- 
ilucanu și Olteanu în teren, au 
manifestat o bună dispoziție de 
joc. în mod cert, atacantul 
Mircea Sandu este indisponibil.

• SPORT CLUB BACAU. 
Antrenorul Gheorghe Con
stantin a parcurs cu echipa sa 
întreg planul de pregătire din 
perioada de întrerupere a cam
pionatului. Miercuri, băcăuanii 
au disputat un joc-școală, 
în familie. La toate antre
namentele, accentul a fost 
pus pe jocul în atac. Aelenei 
este în continuare indisponibil
• F. C. CONSTANTA. După 
jocul cu Portuguesa, susținut 
marți, conducerea tehnică a e- 
chipei a insistat pe retușuri în 
toate compartimentele, cu deo
sebire în apărare. O singură 
indisponibilitate : Negocscu.

• Meciul DINAMO — RA
PID a fost amînat.

Rezultatul meciului, de la' 
Salonic a fost. în general, cel 
așteptat. El lasă, de altfel, im
presia. unui joc de rutină. în 
care echipa mai bună și-a rea
lizat remiza propusă, după o 
victorie clară, la București. 
Din acest punct de vedere, ega
lul de la Salonic ar confirma 
un plus de autoritate. Si ca să 
epuizăm aprecierile favorabile, 
să mai amintim că acest 1—1 
este un rezultat notabil și prin 
prisma unei comparații: cu 
numai o săptămînă în urmă. 
F. C. Barcelona pierduse cu 
1—0 în fața P.A.O.K.-ului, adi
că in fața unei echipe care a- 
vea să furnizeze „naționalei" 
nu mai puțin de șase jucători.

Așadar, rezultatul se trece 
la activ. Mai puțin îmbucură
toare este însă relatarea fap
tului că ..înaintașii au fost, în 
general, șterși". Din acest punct 
de vedere, meciul de la Salonic 
întreține ideea că înaintașii 
noștri nu au insistenta nece
sară, chiar cînd șutul-bombă al 
mijlocașului Dumitru le oferă 
un argument psihic în plus.

După toate probabilitățile, 
înaintașii nu sînt singurii vino- 
vați. Se pare că echipa — în 
întregul ei context — nu urmă
rește întotdeauna valorificarea 
forței de șoc a înaintașilor. 
Faptul că linia de mijloc s-a 
remarcat la Salonic ar putea să 
fie pus și în sarcina concentră
rii atenției asupra jocului ei, 
ca scop final. De altfel, apelu
rile antrenorului principal, a- 
dresate lui Lucescu : „înapoi, 
Mirceo !“, interceptate prin in
termediul undelor, confirmă 
ideea că linia de mijloc și-a 
propus să manevreze jocul în 
zona nimănui, avînd și contri
buția unor înaintași cu sarcini

de mijlocași, deși Fazekaș, Ior
dănescu și Lucescu sînt jucă
tori care se simt destul de bi • 
ne în preajma careului advers.

Jocul de la Salonic confirmă 
constanta unei linii de fund cu 
mai vechi state de serviciu. A- 
ceastă linie de fund a rezistat 
foarte bine la Madrid, în apri
lie, și confirmă, prin califica
tivele obținute la Salonic, o va
loare constant bună. (Cele pa
tru goluri din meciul cu Real 
Madrid — tpt cu Cheran, Săt- 
măreanu și G. Sandu — nu fac 
decît să pună în ecuație nu
mele celor trei portari — Ră- 
ducanu — Constantinescu — 
Moraru — demonstrînd încă o 
dată că înfrîngerea la scor a 
dinamoviștilor a fost în pri
mul rînd o problemă de por
tar.).

Jocul de la Salonic susține, 
tot prin intermediul calificati
velor. valoarea liniei de mijloc. 
Este îmbucurător faptul că tî- 
nărul Boloni, chemat de Va
lentin Stănescu încă acum (a- 
proape) trei ani. a rezistat atî- 
tor trialuri mai puțin reușite, 
lăsîndu-ne astăzi speranța că 
Dudu Georgescu va putea fi. 
in viitor, mai mult decît un 
mijlocaș de travaliu, așa cum 
a fost, din păcate, nu demult, 
la Madrid.

Marea problemă rămîne, în 
continuare, atacul. Dar atacul 
va fi atac (si nu un gest de 
mimă) cînd întreaga echipă se 
va conecta la faza ofensivă, 
„înapoi, Mirceo !“ poate fi un 
sfat bun într-o anumită cir
cumstanță, dar atacul va fi cu 
adevărat atac atunci cînd vom 
auzi. cu insistentă. „înainte. 
Anghelini !“

loan CHIRlLA

Rezu'tate'e etapei a lll-a a campionatu'ui republican
de juniori

Seria I : Șc. sp. Or. Gh. Gheor- 
gliiu-Dej — C. S. Botoșani 0—0, 
șc. sp. Tecuci — Rulmentul Bîr
lad 1—1, Lie. fotbal Bacău — 
C.S.M. Suceava 8—0, Unirea Foc
șani — S. C. Bacău 1—1, Lie. 2 
Iași — Gloria Buzău 5—1, Ceah
lăul P. Neamț — Politehnica 
Iași 2—4, C.F.R. Pașcani — Lie. 
A. I. Cuza Focșani 1—2 ; Seria 
a Il-a : Azotul Slobozia — Auto
buzul București 0—0, F. C. Brăi
la — Flacăra roșie București 4—0, 
Șc. sp. 2 București — F.C.M. 
Galați 5—1, Steaua 23 August — 
Metalul București 3—4, F. C. Con
stanța — Rapid București 2—0, 
S. C. Tulcea — Sportul studen
țesc 1—1 ; Seria a IlI-a : Șc. sp. 
Alexandria — C. S. Tîrgoviște 
0—3, Poiana Cîmpina — F.C.M. 
Giurgiu 1—1, Progresul Bucu
rești — Petrolul Ploiești 1—0, 
Voința București — Lie. Mihai 
Viteazul 0—1. T.M.B. — Chimia 
Tr. Măgurele 2—1, S. N. Oltenița—

ACTUALITĂȚI ® ACTUALITĂȚI

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

SIMBATA

BASCHET ; Sala Giulești,
17,30 Rapid — Politehnica ; sala 
Progresul, ora 17,30 : Progresul - 
Voința Buc. (Div. A).

CANOTAJ ; Lacul Herăstrău, 
ora 9 : „Cupa interdepartamen- 
tală".

FOTBAL • Terenul T.M.B ., ora 
16 ; T.M.B. — Electronica (Div. 
C) ; stadionul Republicii, ora 16 :

< Progresul - Minerul Motru (Div.
B)- 

JUDO : Sala 
0 9.30 și 16,30 :

ternaționale de 
mâniei.

g LUPTE : Sala _
Steaua — Dinamo 

0 A, greco-romane).
POPICE : Arena Giulești, ora

15 : Rapid — Proqresul Bâicoi ; 
arena Voința, oro 15 : Voința - 
Frigul ; arena Laromet, ora 15 : 
Laromet — Metrom Brașov (Div.

< A. f).
VOLEI :

& ora 18.30:
pa F.R.V.1
ora 15 : .......... .........
(B. m), ora 18,30 : Rapid _. 
namo („Cupa F.R.V.“, f) ; sala 

g Flacăra roșie, ora 18 : I.T.B. -
Voința Buc. (B, f) ; sala Instit. 
Pedagogic, ora 18 : Unirea - 
Univ. Buc. (B. f)

DUMINICA
BASCHET : Salo Giulești, ora

10 : Rapid — Politehnica ; sala 
Progresul, oro 10 : Troqrcsul — 
Voința Buc. (Div. A. f).

FOTBAL : Stadionul Steaua, 
ora 14 : Steaua — Sportul stu- 
d-ntesc (tineret-speranțe), oro
16 Div. A ; terenul Voința, oro
11 : Voința - Electroputere Cra- 
iova (Div Bl • terenul B. Văeâ-

Floraosca : orele 
Campionatele in- 
tineret ale Ro-

Steaua, ora 16 : 
o — Rapid (Div.

Constructorul,
— Rapid (,,Cu- 

sala Giulești,
- Electra Buc. 

Di-

rescu, ora 11 
tul Slobozia ; 
11 : Flacăro 
complexul sportiv 
(terenul IV), ora 
Sirena ; terenul Veseliei, 
Unirea Tricolor 
ceni ; terenul 
Șoimii Tarom 
(meciuri din Div. C).

JUDO : Sala Floreasca, ora 
9,30 : Campionatele internațio
nale de tineret ale României ; 
ora 10.30 : România — Iugoslavia, 
(echipe de seniori)

LUPTE : Sala Progresul, 
10 : Proqresul Buc. 
Buc. — Dacia Pitești, . 
greco-romane) ; sala Steaua, 
10 : Steaua - ~ “
narea Galați

POLO . Centrul de 
C.N.E.F.S., ora 11 : 
namo (Div. A).

POPICE : Arena 
ora 8 : Olimpia - _______
— Rulmentul Brașov • arena 
la clubul întrepr. Republica,
8 : Gloria - ** 
(Div. A, m).

RUGBY • Terenul Vulcan, ora
9 ■ Vulcan — Dinamo ; terenul 
Parcul Copilului, ora 9,30 : Gri- 
vița Rosie — Univ. Timișoara ; 
terenul Steaua, ora 9,30 : Steaua
— Rulmentul Bîrlad (Div. A) ; tere
nul Tineretului JV, ora 
Arhitectura 
terenul Tineretului II, 
Aeronautica — 
(Div. B).

VOLEI : Sala ..... 
oro 8 ■ Grivița Rosie 
Sâvineștl (B, m) 
plorâri B 
m) • 
ora 9 .
Neamț (B. fi, I.E.F.S. 
cilina lași (..Cupa

I.C.S.I.M
terenul Flacăra, ora 
roșie — Triumf ; 

„23 August** 
11 : I.O.R. - 

. ora 11 :
— Avîntul Urzi- 
C.P.B., ora 11 : 

Tehnometal

ora 
Metalul 

(Div. A, 
_ ______, ora

Rapid Buc. - Du- 
(Div. A, libere), 

pregătire 
C.N.U. - Di-

Constructorul, 
Constructorul 

de 
. ---------- , ora

Constructorul Galati

IV, ora 10,30 : 
C.S.M. Suceava ; 

ora 10,30 : 
U.R.A. Tecuci

Giulești, de la 
Relonul 

Steaua — Ex- 
Mare (..Cupa F.R.V.", 

sala Constructorul, de la 
Medicina - Ceahlăul P. 
(B. 11. I.E.F.S. - Penl-

' ‘ f).
,\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

F.R.V.'

• TESTĂRI ALE JUNIORILOR DIN 
CENTRELE BUCUREȘTENE. |n zilele 
de 7 și 8 octombrie, se va desfă
șura o amplă acțiune de testare a 
tuturor juniorilor din centrele bucu- 
reștene. Probele primei zile vor 
testul de rezistența (3 200 m. în 12 
minute) și un număr de exerciții de 
forță. La 8 octombrie, juniorii cen
trelor bucureștene vor trebui să 
treacă alte doua probe : rezistența in 
regim de viteză (4 X 30 m. repetată 
de cinci ori) și forța in regim de

'♦viteză (un circuit de exerciții).
• ARBITRII MECIURILOR DIVIZIEI B,

SERIA i : C. S. Botoșani * *
Galați : V. Murqășan 
F. C. Petrolul Ploiești 
Câlârași : N. Barna 
Gloria Buzău — Viitorul 
Anuțescu (Pitești) ; Cimentul Medgi
dia — Unirea Focșani : N. Gheorghe 
(București) ; C.S.M. Suceava - C.F.R. 
Pașcani : R, Șerban (Craiova) ; Me
talul Plopeni - S. C. Tulcea : N. Di- 
nescu (Rm. Vîlceo) — se disputa sîm-

* * Bor-

fi

F.C.M. 
(București) ; 
- Celuloza 
(Tirnâveni) ; 
Vaslui : FI.

bătâ ; F. C. Brăila — C.S.M. 
zești : Gh. Manole (Constanța) 
are loc în ziua de 1 octombrie ; Vic
toria Tecuci — Ceahlâui “ 
Tr. Moarcâș (Brașov) ;
lăți - Prahova Ploiești 
xavu (Constanța).

SERIA A ll-A : C. S.
Autobuzul București ? .. _____
(lași) ; Voința București — Electropu
tere Craiova • Al. Ghiqea (Bacău) : 
Chimia Tr. Mâqurele — Metalul Mija : 
T. Leca (Brăila) ; Automatica Ale
xandria — F.C.M. Giurqiu : M. Ma- 
rinciu (Ploiești) ; Progresul București 
— Minerul Mofru : T. Balanovici
(lași) — se disoutâ sîmbătâ ; Di
namo Slatina — S. N. Oitenita : St. 
Munteanu (Reșițo) ; Chimia Rm. Vîl- 
cea — Metrom Brașov : I. Boroș (Ti
mișoara) ;
Tractorul 
(Vaslui) ; ___
Metalul București : 
iești).

Nitramonia 
Brașov : C
Steagul roșu 

M.

P. Neamț : 
C.S.U. Ga- 
: Al. Gro-

Tîrgoviște — 
I. Ciolan

Făgăraș —
Săndulescu

Brașov — 
Moraru (Plo-

La 1 octombrie, la bazi
nele Floreasca si „23 Au
gust" vor fi inaugurate 
cursurile de inițiere la 
înot pentru copii. Cele 
două piscine sînt puse, 
zilnic, si la dispoziția ce
lor dornici să practice 
Înotul de agrement. înscri
erile se fac ia bazinele 
respective, telefoane nr. 
79.37.85 (Floreasca) si 
21.61.15 (.,23 August4*).

SERIA A III-A : Minerul Moldova 
Nouă — Victoria Cărei : E. Svitiec 
(București) ; Metalurqistul Cuqir — 
Gloria Bistrița : I. Țifrea (Tîrqoviște) ; 
Rapid Arad — F. C. Baia Mare : C. 
Bârbulescu (București) : Gaz metan 
Mediaș — Unirea Tomnatic : C. Teo* 
dorescu (Buzău) ; Victoria Câlan — 
Mureșul Deva î V. Gheorghe (Cra
iova) ; U. M Timișoara — 
mișoara : N. 
cea) ; Sticla 
C. Turzii : D. 
Dacia Orâstie 
nedoara : A. 
C.I.L. Siqhet — 
C. Dinulescu (București).

C.F.R. Ti- 
(Rm. Vîl- 

Ind. sîrmei 
(București) ;

Stoiculescu
Turda —
Ghețu (________  .

— F. C. Corvinul Hu- 
Munich
F. C. Șoimii Sibiu :

(București) ;

Dinamo București 0—3, Flacăra 
Moreni — Steaua 0—7; Scria a 
IV-a: Minerul Motru — Jiul Pe
troșani 3—1, Univ. Craiova — 
Chimia Rm Vîlcea 3—0, Lie. 1 
Caracal — Șc. sp. Craiova 1—8. 
F. C. Argeș — Electroputere Cra
iova 4—2. Dinamo Slatina — Șc. 
sp. C. de Argeș 2—0, Șc. sp. Ști
ința Petroșani — Minerul Lupeni 
0—1 ; Seria a V-a: Strungul A- 
rad — Rapid Arad 2—0, Șc. sp. 
Lugoj — Viitorul Timișoara 1—0, 
Dierna Orșova — Metalul Dro- 
beta Tr. Severin 2—4, Șc. so. 
Gloria Arad — U.T.A. 0—0, 
F.C.M. Reșița — Șc. sp. Caran
sebeș 3—1. Șc. sp. Jimbolia — 
„Poli« Timișoara 0—0, C.F.R. Ti
mișoara — U.M.T. 0—2 ; Seria a 
Vl-a : Armătura Zalău — „U“
Cluj — Napoca 0—3, F. C. Bi
hor — Tnd. sîrmei C. Turzii 6—0. 
Șc. sp. Victoria Cărei — Mine
rul Cavnic 5—1, Șc. sp. Baia 
Mare — Șc. sp Oradea 4—0.
F. C. Olimoia Satu Mare — 
C.I.L. Sighet 9—0, C.F.R. Clu-
Napoca — F. C. Baia Mare 1—1.
Sticla Turda — Gloria Bistrița
2—0 î Seria a Vil-a : Oltul Sf. 
Gheorghe — Sc. sp. Brașovia 1-1. 
Sc. sp Tg. Secuiesc — Sc. so. 
Gheorghienl 6—1, Steagul roșu 
Brașov — A.S.A. Tg. Mureș 0—1. 
Șc. sp. Tg. Mureș — Șc. so. 
Miercurea Ciuc 0—0. Tractorul 
Brașov — Sc. sp. Mediaș 0—0. 
Gaz metan Mediaș — Sc. sp. O- 
dorhei 5—0 : Seria a VlII-a: Ch’- 
mlca Tîrnăveni — Sc. sp. Sibiu 
2—1, Șc. sp. Șoimii Sibiu — Mu
reșul Deva 3—0. Lie. 2 Deva — 
Unirea Alba Tulia 2—0. F. C. Șoi
mii Sibiu — Corvinul Hunedoara 
1—1, C.F.R. Simeria — Inter Si
biu 2—1, Sc. sp. Hunedoara — 
Metalul Aiud 2—3.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ULTIMELE ZILE PENTRU PROCURAREA BILETELOR 

LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA LOTO DIN 30 SEPTEMBRIE 1975 
Autoturisme, excursii peste hotare și cîștiguri în bani

★
LA 1 OCTOMBRIE — UN INTERESANT CONCURS PRONOSPORT

Acest concurs programează 
întîlniri ale returului meciurilor 
din „Cupa Campionilor". „Cu
pa Cupelor" și „Cupa U.E.F.A."

Se aduce la cunoștință par- 
ticipanților că Ia aceste meciuri 
vor fi considerate pronosticuri 
exacte cele care corespund re
zultatelor înregistrate pe teren, 
după consumarea timpului re
gulamentar de joc (două repri
ze a cîte 45 de minute fiecare).

Celelalte criterii, care se vor 
aplica in continuare pentru de
partajarea echipelor în caz de 
egalitate, adică adiționarea go
lurilor date și primite în ambele 
meciuri (tur-retur), respectiv 
prelungirile si eventualele lovi
turi de la 11 metri nu se iau 
în considerare la stabilirea pro
nosticurilor exacte.

Marți 30 septembrie a.e. este 
siflm» zi pentru completarea si 
depunerea buletinelor la acest 
concurs.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN
26 SEPTEMBRIE 1975 :

FOND GENER AL DE CÎȘTI- 
GIJRI 923.553 lei.

Extragerea I : 72 25 14 88 50 
52 12 66 18

Extragerea a Il-a : 42 6 5 15
73 62 63 82 51

Plata cîștigurilor pentru a- 
ceastă tragere se va face ast
fel : în Municipiul București 
începînd de la 6 octombrie 'a 
26 noiembrie 1975 ; în țară, de 
la 10 octombrie la 26 noi°m 
brie 1975 :

Plata cîștigurilor prin man
date poștale va începe apror 
mativ de la 10 octombrie 19"5

Sportul|Pa



Ultima zi a turneului volciftalistic din fapitalâ rjaiiii a doua

a Diviziei \ <lc spadâ

Contmuîndu-și seria meciuri
lor de verificare și antrena
ment in vederea europenelor, 
reprezentativele noastre 
volei au iucat din nou. 
in sala Floreasca din Capita
lă : băieții au intilnit pentru a 
patra oară echipa Canadei iar 
fetele 
reprezentativa 
ne.

Luînd meciul 
trenament ușor, 
tri s-au întrebuințat prea pu
țin și. 
de ioc 
proape 
noastră 
ciri cu

de 
ieri.

pentru a treia oară
R.S.S. Ucraine-

drept un an- 
jucătorii noș-

la capătul a două ore 
in care au evoluat a- 
toți titularii. _ echipa 
a invins fără strălu- 

3—0 (8. 9. 11.) un ad-

versar ambițios, dar lipsit de 
experiență. Meciul a fost a- 
nost. românii complăcindu-se 
în combinații nespectaculoase. 
in timp ce canadienii au evo
luat din ce in ce mai bine. 
Au arbitrat corect V. Ranghel 
(România) 
(Canada).

în al doilea meci s-au întîl- 
nit, din nou. echipele feminine 
ale României și R.S.S. Ucraine
ne. Oaspetele au ciștigat cu 
3—2 (—11, —8. 12. 9, 9). după 
un joc spectaculos, cu multe 
faze frumoase.

și Gilles Fortin

S. NORAN

in turneul masculin de la Galafi

IERI, HANDBAL DE CALITATE
neri în localitate cu jocuri in
teresante. de calitate. Iată o 
succintă prezentare a întîlniri- 
lor :

GALAȚI, 26 (prin telefon).
Cel de-al treilea turneu de sa
lă din cadrul Diyiziei A de 
handbal masculin a debutat vi-

Rezultate tehnice: „U" București - Rafinăria Teleajen 20-18 (11-9).
H C. Minaur Baia Mare - A.S.A. Tg. Mureș 26-16 (11-7). Dinamo 

'' Brașov - „U" Cluj-Napoca 20-20 (10-8), C.S.U. Galați - C.S.M. Bon 
zești 18-16 (9-7). Dinamo București — Poli Timișoara 28-12 (14-6).
Steaua - Știința Bacău 23-16 e a t- c m r„„

3 — Rafinăria Teleajen, Știința Bacău — Dinamo 
Minaur Baia Mare - Dinamo București, Poli Timi- 
și „U" București — C.S.U. Galați.

Programul de axi (de la ora 14) : A.S.A. Tg. Mureș - C.S.M. Bor- 
zești, „U" Cluj-Napoca r->—cu„„. B-„„„ _ n.„„mo
Brașov, H.C.M. 
șoara — Steaua

— RAFI-
20—18. în 

.U

„U“ BUCUREȘTI 
NARIA TELEAJEN 
partida ‘ultimelor clasate. ,,U“ 
București a obținut prima sa 
victorie in actualul campionat, 
studenții au lăsat o frumoasă 
impresie prin jocul rapid și va
riat. Din păcate, la frumuse
țea acțiunilor lor ofensive, ele
vii lui E. Trofin nu au adăugat 
și un plus de eficacitate. Prin
cipalii realizatori : Cheli (,,U“) 
6 și Hovîrneanu (R) 4.

H. C. MINAUR BAIA MA
RE — A.S.A. TG. MUREȘ 26— 
16. Infringînd treptat rezistența 
mai puțin experimentalilor par
teneri de întrecere, handbaliștii 
bâimăreni au dominat clar. 
Kind pe rînd, Palko, Pantîru. 
Răzor și Tirniceru (toți au in

cite 6 goluri) au creat 
apărare fragilă.

- „U" 
A fost 

al zilei.

scris 
breșe într-o

DINAMO BRAȘOV 
CLUJ-NAPOCA 20—20. 
cel mai disputat meci 
Cele două echipe au mers „cap 
la cap“ pînă în min. 29 (8—8). 
Apoi, brașovenii — cu o apăra
re mai solidă, combinind pînă 
la găsirea momentului ideal de 
șut — s-au desprins cu siguran
ța. în min. 1“ _1
cu 16—12 și putini dintre cei 
prezenți în 
într-o

facă punct după punct și să 
egaleze in ultimul minut. Cu 
cîteva secunde înainte de flu
ierul final, Nicolescu (Dinamo) 
a ratat o aruncare de la 7 m 
ce putea să readucă surisul in 
tabăra brașoveană. Principalii 
realizatori : Messmer (D) 7 și 
M. Constantin (.,U“) 7.

C.S.U. GALAȚI — C.S.M. 
BORZEȘTI 18—16. Meci echili
brat, ciștigat pe merit dc stu- 
denți, care au jucat ultimele 
4 minute în inferioritate nu
merică.

DINAMO BUCUREȘTI — 
PO1.I TIMIȘOARA 28—12. Vic
torie categorică a dinamoviști- 
lor, care au jucat foarte bine, 
mai ales in prima repriză. în 
fața unei adversare ce n-a pu
tut să convingă nici un mo
ment. De notat că bucureștenii 
au beneficiat de aportul a doi 
jucători în formă foarte bună: 
portarul Cornel Penu (care a 
apărat și 5 penalty-uri) și de
butantul în vîrstă de 17 ani. 
Flancea. provenit de la Sc. sp. 
Brașov.

Adrian VASILUJ

42 ei conduceau

sală mai sperau 
...... _ revenire a »,alb-negri- 
lor“. Prea siguri de succes, di- 
namoviștii nu s-au mai con
centrat suficient, dînd prilej 
handbaliștilor de la „U“ să re-

ETAPA DIFICILĂ
IN RALIUL MOTORETELOR

SIBIU, 26 (prin telefon). 
Campionatul republican de re
gularitate și rezistentă — mo
torete Mobra a fost reluat vi
neri cu etapa a IV-a. Cei 42 
de alergători din 11 cluburi și 
asociații rămași în competiție 
au parcurs 225 km pe drumuri 
de toate categoriile, cu 6 
puncte de control orar și unul 
de trecere. în prima parte a 
cursei, vremea a fost favora
bilă. apoi a plouat torențial, 
în aceste condiții traseul a so
licitat motocicliștilor un plus 
de efort, mai ales pe porțiu
nea dintre cabana Curmătura 
și localitatea Slipnic. unde s-au 
produs cele mai multe defec
țiuni. Doar 18 piloți au reu
șit să termine această dificilă 
etapă cu zero puncte penali
zare. Printre aceștia. Dumitru 
vasilescu — 1449.5 p. Ion Io- 
ncscu — 1473 p (ambii de la 
Steagul roșu Brașov). Mihai 
Iordan — 1498 p (C.S.M. Bucu
re-,ti) și Eduard Laub — 1500 p 
(Torpedo Zărnești). care se 
află, în această ordine, pe pri
mele locuri în clasamentul ge
neral individual. Pe echipe, 
continuă să conducă Steagul 
roșu Brașov.

Sîmbătă si duminică vor a- 
vea loc ultimele două etape, 
iar în final se va desfășura un 
circuit de viteză în centrul 
orașului Sibiu.

Troian IOANIȚESCU

I. E. F. S. -
C.S.U. TG. MURES 13-3!?

MUREȘ, 26 (prin tele- 
Formația campioană, 
își continuă drumul 
nou titlu, in etapa a 

Diviziei A la spadă, 
azi. trecind cu ușut in
și o dublă înfringere) 

Tg. Mureș. 
(3v) 
(3v)

TG. 
fon). 
Steaua, 
spre un 
doua a 
începută 
tă (10—5 
de echipa 

<4v). Popa 
și l’ongraț 
au fost principalii 
Echipa studenților 

care

c.s.u.
S'/abo 
Steaua 
C.S.U. 
zatori.
reșteni. I.E.F.S., 
locul secund, a întrecut și ea 
echipa 
la un
Duțu 
4v. ca 
săi coechipieri de la Electro- 
putere Craiova (rezultat final : 
10—5 pentru I.E.F.S., o dublă 
înfringere), dovedind o formă 
remarcabilă. Echipa Electropu- 
tere se dovedește omogenă. în
să la un nivel valoric mediu.

Cea mai disputată partidă 
din prima reuniune a etapei a 
avut 
țiile 
Satu 
rea.
aproape de final, cînd Progre
sul a reușit să ia conducerea 
cu 8—7. A urmat asaltul deci
siv. între bucureșteanul Țintea 
și sătinăreanul Chirilă, încheiat 
cu o dublă înfringere, astfel 
incit Progresul termină învin
gătoare cu scorul de 8—7. ceea 
ce le dă speranțe de rămînere 
în primul eșalon. De altfel, este 
cea mai tînără competitoare.

de la 
de la 
reali- 
bucu- 

vizează

colegilor din Tg. Mureș, 
scor surpriză : 13—3 !

(I.E.F.S.) a înregistrat 
și in partida cu foștii

drept protagoniste forma- 
Progresul București și C.S.

Mare. Miza retrograda- 
Egalitatea a persistat pînă

Tiberiu STAMA

POȘTAȘII ROMANI,
DIN NOU CEI MAI

RAPIZI DIN BALCANI
întrecere deTradiționala 

marș a poștașilor din Balcani 
s-a desfășurat anul acesta în 
orașul iugoslav Bled și a reu
nit la start concurenți din Bul
garia, Grecia, România și Iugo
slavia.

Dovedind o foarte bună pre
gătire, poștașii români au do
minat — ca și în edițiile pre
cedente — întrecerea. clasîn- 
du-se pe primul loc atît la in
dividual, cit și pe echipe. 
Gheorghe Jugănaru, cîștigă- 
torul cursei, a fost cronometrat 
pe 10 km în 42:55, fiind urmat 
de Rondovici (Iugoslavia) și 
Aristidis (Grecia). Pe echipe : 
1. România, 2. Iugoslavia. 
Grecia, 4. Bulgaria.

3.

CUPA ROMÂNIEI" LA HOCHEI//
MIERCUREA CIUC, 26 (prin 

telefon). Pe patinoarul artifi
cial acoperit din localitate s-au 
desfășurat partidele din seria 
a 2-a preliminară a „Cupei 
României" la hochei.

în primul meci al reuniunii 
s-au intilnit echipele Dunărea 
Galafi și Tractorul Brașov — 
debutantă în competiție. La ca
pătul unei întîlniri de slabă 
factură tehnică, plusul de ex
periență al gălățenilor și-a

spus cuvintul. Ei au ciștigat cu 
4—2 (2 ‘ ‘ ■
cat
Corduban, 
respectiv.

Cel de
București 
Miercurea 
cu scorul 
1—1).

Competiția continuă astăzi și 
mîine.

II. MOLDOVAN, coreso

■1, 2—1, 0—0). Ău mar- 
Moroșan (2). Ciobotaru și 

pentru Dunărea, 
Denes și Doczi.

al doilea joc, A.S.E.
— Liceul nr. 1 

Ciuc, s-a terminat 
de 3—6 (2—2,‘ 0—3,

SAUNA ÎN... VALIZA
Institutul de cercetări 

științifice pentru apa
rate electrice din Har
kov a construit o sau
nă portativă cu încăl
zire electrică. Ea poa
te fi utilizată cu suc
ces în activitatea spor
tivilor de performantă. 
Baia portativă, pentru 
care inginerul A. Mas- 
sarski a primit drept 
dc autor, cîntărește 11 
kg și încape într-o va
liză care constituie sl 
baza băii. Pe valiză se 
fixează invelitoarea. 
care se închide cu niș
te copci, 
sportivul 
înăuntru, 
rabatabilă. Apoi se co
nectează încălzirea, un 
releu alimentat tempo
rar, care permite do
zarea automată a pro
cedurii. Temperatura în 
cameră atinge 90 
de Celsius.

anului viitor Ia Inns
bruck, Japonia va fi 
prezentă cu un lot de 
57 de concurenți. Spor
tivii niponi vor parti
cipa la concursurile ae 
schi (alpin și nordic), 
biatlon, 
patinaj 
teză, 
turneul 
gheață.

bob. săniuțe, 
artistic și 
precum și 
de hochei

vi- 
la 

DC

UN .DUBLU" 
DE DOUA SECOLE

imediat ce 
se așează 
pe o masă

JAPONEZII LA 
J.O. DE IARNĂ

gra

La Jocurile Olimpice 
de iarnă, programate
— după cum se știe
— în luna februarie a

TRĂGĂTORI DIN ELITA MONDIALĂ

MADRID, 26 (prin telefon). 
La ora apariției acestor- rin- 
dtu'i mal sint puține ore oină 
la startul campionatelor euro
pene de tir (pistol viteză și 
pistol liber). Aproape 100 de 
trăgători din 20 de tari dc ne 
continent sint 
drid. dar se 
întrecerile se 
ciparea elitei 
trecut, la campionatele

18 locuri la pistol vi- 
fost ocupate de trăgâ- 
Europa...).
care vor intra in con- 
sîmbătă. cind se dis- 

vor fi trăgăto-

prezenti la Ma- 
poate spune că 
bucură de parti- 
mondiale (anul 

lumii
primele 
teză au 
tori din

Primii 
curs —
pută manșa I 
rii la pistol viteză (64 de țintași 
înscriși). între participanți. nu
meroase vedete ale probei — 
A. Radke (R. F. Germania), 
campionul mondial. J. Za- 
pedzki (Polonia), campionul o- 
limpic. V. Torșin (U.R.S.S.) me
daliat cu bronz la Jocurile O- 
limpice din 1972 și la campio
natele mondiale etc.

Antrenorii lotului român Gh. 
Corbescu 
notăm că 
pic a fost 
titiei) au

și Șt. Petrescu (să 
fostul campion olim- 
ales în juriul compe- 
alcătuit formația noas-

tră pentru întrecerile de pistol 
viteză : Dan luga, Virgil Ata
nasiu, Corneliu Ion si Stan 
Marin (rezervă Marcel Roșea). 
Așadar, doi sportivi cu expe
riență și „palmares" (luga si 
Atanasiu) și doi trăgători ti
neri. in plină afirmare. Trage
rea la sorti i-a desemnat pe 
luga și Atanasiu drept primii 
componenti ai echipei care vor 
intra pe standuri.

Cîteva cuvinte despre poligo
nul Canto Blanco. Aflat în 
cîmp deschis, el este foarte în
sorit și nu se poate spune 
competitorii vor beneficia 
condiții ideale de întrecere.

în sfîrșit. să consemnăm 
deschiderea oficială a campio
natelor a avut loc vineri di
mineață. la poligon. După de
filarea participantilor. J. Esco- 
rial. președintele federației spa
niole de tir, i-a salutat pe par
ticipant!. apoi președintele Con
federației europene dc tir. 
(sub egida căreia se desfășoară 
campionatele) Gavrilă Burau:, 
rostit cuvintul de deschidere.

că 
de

câ

a

Constantin COMARNISCHI

TOMA PETRESCU, ÎNVINGĂTOR
LA „DINAM0VIADA" DE ATLETISM

PRAGA, 26 (Agerpres). — La 
Praga au luat sfîrșit întrecerile 
Dinamoviadei de atletism.

în ultima 
sprinterul român Toma Petres
cu a ciștigat proba de 260 rn, 
cu timpul de 21,13, fiind urmat 
de cehoslovacul Matousek și 
polonezul Werner — ambii cro
nometrați in 21,20. Nicoiae O- 
nescu a ocupat locul doi în 
cursa de 800 m (cu 1:50,1). iar 
Mihaela Loghin și Dinu Pișta- 
lu s-au clasat pe locul trei 
la aruncarea greutății (cu 18,49 
m) și, respectiv, săritura cu 
prăjina (cu 4,90 m).

ciștigătorii 
masculin :

zi de concurs,

celorlalte 
aruncarea

Iată 
probe : 
ciocanului: Valentiuk (U.R.S.S.) 
— 71,02 m (Tudor Stan s-a si
tuat pe locul patru, cu 66,80

TURUL CICLIST
AL BULGARIEI

SOITA, 26 (Agerpres). — Purul 
ciclist al Bulgariei a programat 
două etape. Prima (Kazanlik — 
șipka și re.ur — cohuaeionoine- 
tra Individual) a revenit polone
zului Kowalski, care a parcurs 
25 km în 31:41,0. Cea de-a doua, 
desfășurată pe traseul Kazanlîk — 
Haskovo, s-a încheiat cu victo
ria bulgarului Mar inov, crono
metrat pe distanța de 101 km cu 
timpul 
etapă, 
Gavrilă 
tat la

După

de 2h 25:17,0. In această 
rutierul român Nicoiae 
a ciștigat sprintul dispu- 
Dimitrovgrad.

__ 10 eape. liderul clasa
mentului general continuă să 
polonezul Kowalski, 
Gusiatnikov 
1:33,0, 
2:34.0, 
3:28.0, 
la 3:3:

, Barczik 
, Szozda 

Klasa 
:3,o etc.

urmat
(U. R.S.S.) — 
(Polonia) — 
(Polonia) — 

(Cehoslovacia)

fie 
de 
la 
la 
la

dispus cu 6—4, 6—4 de 
cuplul Torben Ulrich 
(Danemarca) — Sven 
Davidsson (Suedia). Un 
„quartet" dc jucători 
totalizînd 195 de ani !

INOVAȚII 
FOTBALISTICE

Preocuparea de căpe
tenie a romanticilor 
fobtalului este de a se 
oferi cit mai mu.te 
posibilități aracanților 
de a marca goluri și 
de a dezlănțui furtuni 
de emoții pe stadioane. 
Dar se pare că tagma

țintei nu a servit la 
nimic. Din cele două 
partide experimentale 
disputate, una s-a ter
minat cu... 0—0, iar 
cealaltă cu 1—0.

De unde se vede că 
talentul, condiția fizi
că, orientarea tactică 
și bagajul tehnic al 
fotbalistului rămîn 
tățile hotărâtoare, 
cit s-ar mări sau 
șora porțile.

OMAR NU VA FI 
BOXERTurneul internațional 

de tenis de la Pebble 
Beach (California),

care au participat clte- 
va din fostele glorii 
ale sportului cu rache
ta, a fost cîștlgat 
de australianul Frank 
Sedgman (48 ani) 
vingător cu 6—3,
în finala susținută cu 
danezul Torben Ulrich 
(47 ani).

In finala probei de 
dublu, perechea Frank 
Sedgman (Australia) — 
Vic Seixas (S.U.A.) a

in-
6—1

marilor realizatori este 
pe punctul de a se 
stinge, căci golurile 
devin peste tot din ce 
în ce mai puține. In 
căutarea corectivelor, 
suedezii au apelat la 
inovația unor porți mai 
largi și mai înalte cu 
cîte o jumătate de me
tru. Se aștepta, proba
bil, o ploaie de goluri, 
ca la 
din

handbal. Dar, 
păcate, mărirea

Fiul campionului lu
mii la toate categoriile 
nu va deveni boxer. 
Cel puțin așa declara 

C—Clay, 
care nu dorește ca bă
iețelul său, Omar, să 
îmbrățișeze arta pugi- 
la’ului. Cităm : „E mai 
bine să învețe, 
aleagă o meserie 
bună decît a mea. Poa
te dacă aș fi sigur 
va deveni boxer 
valoare mondială 
gîndi altfel. Dar 
box este foarte 
să te afirmi, 
campion al lumii...'

Fiul campionului

nu va deveni

acum Cassius

să-și 
mai

că 
de 
aș 
in

greu 
să devii

m) : prăjină : Lauris (L.R.S.S.)
— 5,10 m ; lungime: Sczepanski
(Polonia) — 7,53 m ; 8uo m: 
Naletov (U.R.S.S.) — 1:49.99 ;
disc : Silhavy (Cehoslovacia) — 
62 m ; feminin : 100 m garci iri: 
Sokolova (Bulgaria) — 13.30 
(Viorica Enescu a ocupat locul 
patru, cu 
Kracevskaia 
m : 800 ni :
— 2:01,54.

13.93) ; greutate :
(U.R.S.S.) — 19,78
Katolik (Polonia)

SEMIFINALA „CUPEI DIVIS"

CEHOSLOVAC.» AUSTRALIA 1-0
iu .„n* u Uvuj l.-C 

Început semit.- 
Davis“ dintre e- 

și Aus- 
va in-

La l'iagu, 
spectatori, a 
nala „Cupei 
chipele Cehoslovaciei 
traliei. 
tîlni în finală formația Sue
diei. In primul meci, Kodes i-a 
invins in patru seturi pe Ale
xander : 6—4, 2—6. 7—5, 6—4. 
Cel de-al doilea joc, între 
Hrbec și Roche s-a întrerupt 
din cauza întunericului la sco
rul de 3-6. 4—6, 6—1. 6-3.
1—0 și va fi reluat astăzi. îna
intea partidei de dublu.

învingătoarea

• PE SCURT•
BA.Â9V £1 Ab A * Lr.UdlllU ________ A-.xCl

a obținut o nouă victorie in ca
drul Dinamoviadei care se des
fășoară la Gdansk. Baschetbaiiș- 
tii români au intilnit formația 
cehoslovacă Ruda Hvezda, pe 
care au întrecut-o cu scorul de 
75—66 (37—39). Din nou cei mai 
buni jucători ai echipei dinamo- 
viste au fost Vasile Popa (28 
puncte) și Gheorghe Novac (18;. 
într-un alt meci, Dinamo 
(U.R.S.S.) a dispus cu 86—î:0 
(44—35) de Spartak Levski (Bul
garia) • Campionatul mondial 

• feminin a continuat cu ultime.e 
meciuri din grupele preliminare. 
Grupa A (la Bogota) : U.R.S.S.— 
Ungaria 121—63, Mexic — Canada 
71—53; grupa B (la Call) : Ita
lia — Senegal 6G—16; Coreea de 
Sud — Brazilia 80—62; grupa C 
(la Bucaramanga): Australia—
Japonia 62—60 ; Cehoslovacia — 
S.U.A. 66—65 • Pentru
final al campionatului de la 
s-au calificat U.R.S.S. Mexic, 
lia, Coreea de Sud, Japonia, 
hoslovacia și Columbia.

FOTBAL o La Stockholm 
tîlnirea amicală dintre selecțio
natele Suediei și Danemarcei s-a 
încheiat la egalitate : 0—0.

MOTO • La Opatija s-a desfă
șurat „Marele Premiu" al Iugo
slaviei. în urma rezultatelor în
registrate clasamentele finale a^e 
campionatelor mondiale se pre
zintă astfel : 50 cmc : Angel_ Ni
eto (Spania) ; 125
(Italia) ; 250 cmc : 
(Italia) ; 350 cmc :
cotto (Venezuela).

TENIS • în turul doi al tur
neului de la San Francisco, 
mericanul Peter Fleming l-a el - 
minat cu 6—3, 6—4 pe mexica
nul Raul Ramirez. Al‘e rezultate: 
Rolf Thung (Olanda) — Onny 
Parun, 6—3. 6—4. Arthur Ashe— 
Terry Waltke (S.U.A.) 6—4, 7—6, 
Vilas — Allan Stone 7—6, 6—0. 
Richey — Krulewitz 3—6, 6—2,
7—6 ; Drysdale — Svensson 6—2.
6— 4: Boroviak — Ralston 6—4,
7— 5 ; Masters — Van Dillen 7—6, 
6—2.

turneul
Caii
Ita-
Ce-

in-

cmc : Pileri 
Walter Wil'a 
Johnny Ce-
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