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România Congresului al XH-lea al partidului

arc sportivi pe măsura ei

Astă seară, to sala Floreasca, din non baschet Internațional

DINAMO VA TREBUI SĂ JOACE
FOARTE BINE PENTRU A DISPUNE < >

DE EFES S.K. ISTANBUL

PENICILINA,
O realitate despre care se 

vorbește frecvent : sportul este 
la noi nu numai un instrument 
de întărire a mușchilor, de că- 
lire fizică, ci și un important 
mijloc do formare a conștiințe
lor, a caracterelor, a OAMENI
LOR NOI. armonios dezvoltați, 
multilateral împliniți.

Ec,'..pa feminină de volei, mindrie a lucră
torilor de la Penicilina

Pentru succese in. intilnirile internaționale din anul 1980

O CERINȚĂ PRIORITARĂ: VALORIFICAREA 
INTEGRALĂ A CALENDARULUI COMPETIȚIONAL

In acțiunea continuă de per
fecționare a conducerii și or
ganizării activității sportive 
îmbunătățirea sistemului com- 
petițional se evidențiază ca un 
element tot mai important. Ca
lendarul competițiilor republi
cane de performanță Pe anul 
1980 trebuie să determine creș
terea calității și eficienței tu- 
hror competițiilor centrale și 

a întregului nostru sis- 
competițional.

în acest scop, este necesar ca 
în realizarea și desfășurarea 
acțiunilor competiționale ale a- 
nului 1980 federațiile de spe
cialitate, consiliile județene, 
municipale, orășenești și co
munale pentru educație fizică 
și sport, cluburile și asocia
țiile sportive să țină seama de

PAGINILE 3, 4, 5, 6 și 7

Calendarul competițiilor republicane 
de performanță pe anul 1980

Ieri, în Divizia națională de hochei

STEAUA ȘI-A LUAT REVANȘA!
Etapa a 10-a a Diviziei națio

nale de hochei a programat ieri 
cea de a doua partidă derby intre 
STEAUA șl DINAMO. De data 
aceasta, jucătorii formației 
Steaua au reușit să-și ia revanșa. 
Lupta pentru titlu se menține, 
așadar, pasionantă.

STEAUA - DINAMO
4-3 (1-1, 0-0, 3-2)

Adăugîndu-1 doar un plus de 
dîrzenie șl angajament fizic, o 
altă evoluție a scorului (deși re
zultatul final a fost același, 
schimbîndu-se doar învingătoa- 
rea), meciul-revanșă de ieri sea
ră dintre fruntașele hocheiului 
nostru a semănat' foarte mult cu 
cel precedent. Șl de această da-

SPORT Șl
O preocupare care onorează 

sportul românesc: nu intere
sează numai performanța spor
tivă propriu-zisă (cit a aruncat 
la suliță, ce timp a realizat la 
3 000 m obstacole, cite goluri a 
înscris), ci măcar in egală 
măsură afirmarea sportivului în 
viața de toate zilele, perfor
manța Iui socială.

Cluburile sporti
ve, asociațiile se 
mândresc cu fun
dași sau mijlocași- 
strungari sau ma- 
trițeri fruntași, cu 
voleibaliști - teh
nicieni, profesori, 
cu rugbyștl-ingi- 
neri, cu atleți-me- 
dici etc. Iar cînd 
se încheie acti
vitatea sportivă, 
strungarii, matri- 
țerii, . tehnicienii, 
profesorii, ingine
rii, medicii îșl 
continuă la locul 
de muncă o acti
vitate pe care au 
respectat-o prin 
fapte — și care 
le-a fost respecta
tă — și pe vre
mea cînd erau 
sportivi activi.

Am fost de cu- 
rind la întreprin
derea de antibio
tice Iași, binecu
noscuta, vestita 
Penicilina, unita
te industrială ca- 

următoareie cerințe și obiec
tive :

® Valorificarea directă a 
campionateler republicane și a 
celorlalte competiții centrale în 
pregătirea pentru Jocurile O- 
timpioe. în acest sens, federați
ile și cluburile sportive vor 
integra aceste acțiuni în pro
gramul de pregătire a sportivi
lor componenți ai loturilor o- 
limpice, ca mijloace importante 
de verificare a stadiului de 
antrenament în diferite etape 
și corelate științific, pe baza 
graficului de formă sportivă, 
cu competițiile internaționale. 
De aceea, în modul de desfă
șurare a unor concursuri repu
blicane precum și a unor con
cursuri special organizate pen
tru sportivii olimpici vor tre-

tă, după două reprize oarecum 
calme șl echilibrate, cei peste 
6 000 de spectatori prezențl în 
tribunele patinoarului artificial a- 
coperit ..23 August“ din Capitală 
au asistat la un final electrizant, 

însetată de revanșă. Steaua a 
început furtunos, a avut o bară 
prin Popescu în min. 4. acțiune 
ce avea să anunțe — parcă — 
deschiderea scorului, petrecută 60 
de secunde mai tîrzlu, cînd CA- 
ZACU a marcat prlntr-un șut im- 
parabil la vinclu. Spre finalul re
prizei, Dinamo a echilibrat jocul, 
s-a organizat țnai bine în apăra-

Călin ANTONESCU

(Continuare în pag. a S-a)

CONȘTIINȚĂ

I

re în 24 de ani de existentă 
și-a cîștigat nu numai o fru
moasă notorietate națională, ci 
și un binemeritat prestigiu in
ternațional. întîmplarea face — 
zic unii —, dar de fapt nu în
tîmplarea, ci o mare dragoste 
pentru sport a muncitorilor de la 
Penicilina a făcut ca In a- 
ceastă întreprindere să crească 
șl să ajungă renumită o exce
lentă echipă feminină de volei, 
înconjurate de dragostea tutu
ror lucrătorilor din întreprinde
re, de dragostea întregului Iași, 
voleibalistele die la Penicilina 
(echipă înființată de Marin 
Țigă și Gheorghe Lucache, an
trenor Nicu Roibescu) au a-

Marius POPESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

bui introduse cit mai multe e- 
lemente caracteristice întreceri
lor olimpice în vederea mode
lării și obișnuirii sportivilor cu

EMIL GH1BU 
secretar al C.N.E.F.S.

(Continuare in pag. a 7-a)

in etapa a 11-a a campionatului de rugby

0-0 IA BAIA MARESTEAUA PIERDE PRIMUL PUNCT

Grămadă ; balonul iese de partea Griviței Roșii și din brațele 
lui Scarlat va ajunge la Bărgăunaș. Foto : Ion MIHĂICA

Penultima etapă a turului 
campionatului Diviziei A la 
rugby a fost dominată de me
ciul de la Baia Mare, în oare 
Știința CEMIN a reușit ceea ee 
nu a reușit nici o altă forma
ție : să cucerească două puncte 
în fața campioanei ! Dar iată 
amănunte de la etapă ;

După oa a jucat 
două meciuri In 
deplasare (cu A. C. 
Aris la Salonic și 
cu Maccabi la Tel 
Aviv), echipa mas
culină de baschet 
Dinamo evoluează 
în Capitală în 
compania forma
ției Efes S. K. Is
tanbul, partidă care 
are loc în cadrul 
grupei D a ediției 
a 23-a a C.CJS. 
(prima clasată se 
va califica în se
ria — unică — se
mifinală). Dacă în 
anii trecuți o în
trecere cu o e- 
chipă din Turcia 
acorda șanse ma
jore sportivilor 
români, marți sea- 
ră a fost demonstrat, in întîl-
nlrea Steaua — Eczacibasl, 
progresul evident al baschetu
lui din această țară. Tocmai de 
aceea apreciem că dinamoviștii 
vor trebui să joace foarte bine 
pentru a cuceri victoria în fața 
formației Efes S. K. Istanbul, 
care are în componență patru 
titulari al naționalei (A. Gur- 
kan, Hakynez, Dogilșicn și Ro- 
nabar).

Cu meciul de astăzi, care în
cepe la ora 17,15 se încheie tu
rul întrecerii în cadrul grupeL 
Returul se va desfășura înce- 
pind de săptămîna viitoare. 
Dinamo va juca joi la Bucu
rești cu A. C. Aris Salonic.

Ieri, in preliminariile C. E. de fotbal

IUGOSLAVIA — ROMÂNIA 2-1 (0-0), 
după o primă repriză in care tricolorii noștri au fost 

superiori și ar fi putut deschide scorul
KOSSOVSKA MITROVIȚA. 

31 (prin telefon). — Echipa 
României a întîlnit, miercuri, 
în preliminariile campionatului 
european, reprezentativa Iugo
slaviei. Cei 40 000 de spectatori 
aflati- în tribunele noului sta
dion din localitate au urmărit 
un joc viu disputat, pe un te
ren extrem de greu, care a so
licitat ambelor combatante e- 
forturi deosebite.

O jumătate din meci, for
mația noastră a avut o presta
ție bună, superioară aceleia 
din partida cu echipa Uniunii 
Sovietice, disputată recent. Ea 
a lăsat la cabine teama de ad
versar (un adversar, trebuie 
spus, transformat în bine sub 
bagheta reputatului tehnician 
Miljan Miljanici), și-a organizat

ȘTIINTA CEMIN BAIA MA
RE — STEAUA 0—0. Derbyul 
zilei a fost un meci dramatic, 
de uzură, desfășurat în condi
ții nefavorabile — în ajun și în 
timpul jocului a plouat, des- 
fiind:nd parțial terenul și în- 
greunind controlul balonului, 
în prima repriză, formația gaz
dă a atacat mai mult, a avut

Ieri, la antrenamentul echipei Dinamo

LOTUR1
EFES S.K. ISTAN
BUL

DINAMO 
BUCUREȘTI

4 Ca.'aion 1,94
5 Braboveanu 1,89
6 Chivulescu 1,38
7 Flutura; 1,88
8 1 va scene o 2,00
9 Niculescu 1,90

fl0 Georgescu 2,00
11 Mihuțâ 2,01
12 Novac 1.97
13 Uglai 1,96
14 David 1,96
15 Popa 1,95
16 Marinache 1,95
Media de talie :

1,976 m
Antrenor : D. Ni-
culescu

Arbitri : S. Szecs
Gologanov (Bu Igaria

4 F. Gurkan 1,94
5 A. Gurkan 1,88
7 Hakynex 1,8t
3 Kayatiîrk 1,97
9 Arii? 1,91

10 Oztokat 1,71
11 Dogusten 2,05
12 Xarayol 2,00
13 Kisagun 1,80
14 Ronabar 1,97 
Media de talie I 

1,915 ai
Antrenor : R. Er- 
verdi
(Ungaria) fi L

jocul judicios, reușind printr-o 
apărare in zonă, mobilă, cu 
sprijinul jucătorilor din toate 
liniile, să-1 ocrotească pe Cris
tian de emoții prea mari. Plu
sul de randament, comparativ 
cu evoluția de la Moscova, s-a 
înregistrat și în situația de po
sesie a mingii, cînd echipa 
noastră a atacat cu o mai ma
re hotărire și claritate poarta 
lui Pantelici. Acțiunile ofensive 
ale liniei întîî au fost susți
nute de mijlocași, cu precădere 
de Mulțescu, prezent deseori șl 
în situația de finalizare. Din 
păcate, însă, cele două ocazii 
bune de gol ale primei reprize

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag. a 8-a)

și două bune ocazii de eseu, in 
min. 17 și 22, dintre care a 
doua a fost mai clară. Trebuie 
apus că accidentarea lui Varga, 
din min. 13, a slăbit conside
rabil forța de atac a băimăre- 
nilor, această accidentare adău- 
gindu-se absenței lui Demian 
(ce mult a cintărit lipsa Iui in 
margine, unde Pintea. Postola- 
chi și M. Ionescu au dominat 
autoritar !). Dar și așa, în min. 
25, tot Știința este aproape de 
a puncta, însă Balint ratează 
transformarea unei lovituri de 
pedeapsă. în toată această 
primă repriză, Steaua a făcut 
un joc expectativ, apărîndu-se 
calm. în min. 40, Alexandru nu 
a reușit transformarea unei l.p.

După pauză, bucureștenii for
țează, o bîlbîială a lui Balint 
(min. 69). aducînd înaintarea 
militarilor foarte aproape de 
spațiul, de țintă al gazdelor, 
dar ele scapă cu bine după e- 
moțiile provocate de grămezile 
succesive dictate în ,.22“-ul lor. 
Și Știința a avut două ocazii 
de a marca, însă Balint (m;n. 
63) și Florea (min. 74) au ratat 
din drop. Rezultatul de 0—0

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. a 2-a)



PENICILINA, SPORE Șl CONȘTIINȚA
(Urmare din pag. I) 

juns fruntașe în campiona
tul național, neooborînd nici
odată sub locul III în 14 ani 
de activitate. situîndu-se de 
trei ori (în 1973. 1977. 1978) pe 
locul II și cucerind de două 
ori, în 1971 și în 1972, mult 
râvnitul titlu national.

S-a scris deseori frumos des
pre performanțele echipei de 
volei Penicilina. Elogiile, apre
cierile foarte favorabile au fost 
pe deplin meritate. Ceea ce-și 
propun însă. între altele, rîn- 
durile de fată este sublinierea 
realității că o întreagă genera
ție de voleibaliste ale Penicili
nei a făcut atît performanță 
sportivă cît si performanță so
cială. Carolina Nan. Aurelia 
Ichim, Ana Martinaș, Nadia 
Sava. Florentina Itu, Mariana 
Zamfir, Viorica Bicheci, Ana 
Zabara, Lucia Dobrescu au fost 
fruntașe în sport, dar au fost 
fruntașe și în întreprindere, și 
la studii, au obținut o califi
care, au ajuns tehniciene, eco
nomiste, profesoare, stimate 
toate la locul de muncă. Gene
rația tînără (Marina Bejenaru. 
Gabriela Coman. Lucretia Mi- 

ETAPA A 11-a A CAMPIONATULUI DE RUGBY
(Urmare din pag. I)

este firesc, după aspectul jocu
lui.

Arbitrul M. Gavrici a con
dus corect următoarele forma
ții : ȘTIINȚA : Gligor — Pas
cale. Varga (min. 13 Ciobanu), 
Cantea, Tîrniancev — Balint, 
V. Ion — Atanasiu, Urdea, 
Florea — Pujină, Ștefiuc — 
Curea. Moț, Melniciuc. STEA
UA : Țața — Roșu. Zafiescu 
I. Fuicu, Teleașă — Alexan
dru, Suciu — Murariu, M. Io
nescu (min. 61 Rădulescu), 
Achim — Postolachi, Pintea — 
Cioarec. Munteanu, Pojar.

R. C. GRIVIȚA ROȘIE — 
ȘTIINȚA PETROȘANI 12—3 
(6—0). Ieri dimineața, în Parcul 
Copilului, Grivita Roșie și-a a- 
părat cu succes locul doi în 
clasament. întrecînd formația 
studenților din Valea Jiului. 
Din nou fundașul SIMION a 
fost autorul tuturor celor 12 
puncte, realizate toate în urma 
transformării unor lovituri de 
picior : primele trei din drop 
(min. 2). celelalte din „pedep
se" (min. 27. 46 și 59). Punctele 
de onoare ale studenților le-a 
reușit tot un fundaș. TUDOSE, 
care în min. 54 a transformat 
o l.p. Jucătorii formației gazdă 
— ai căror loc secund în cla
sament le creează oricum obli
gații, spectatorii urmărindu-i 
cu exigentă sporită — poartă 
in cîmp dos'v.l de bine balonul.

PROMISIUNE 
LA ALTE...

PROMISIUNI
A intrat în obișnuință fap

tul ca la începutul fiecărui 
sezon de patinaj federația de 
specialitate să doteze cu ma
teriale și echipament secțiile 
care au cele mal multe ele
mente tinere. Anul acesta, 
însă, forul de resort a fost 
nevoit să amine această lău
dabilă acțiune. De ce 7 Ex
plicația ne-a furnizat-o secre
tarul F.R.P., Grigore Arjoca : 
„Cele 200 de perechi de pa
tine care trebuiau de mult să 
se afle tn posesia copiilor și 
juniorilor se găsesc, de un 
an, la întreprinderea de ma
teriale sportive din Reghin 
pentru a fl montate pe ghe
tele comandate acolo. Banii

Reghin

au fost încasați de cel 
drept. Iar delegații noștri

ln 
_ , -------- -------- „— au

făcut ptnă acum <—5 drumuri 
ptnă Ia Reghin pentru a aduce 
marfa. Dar s-au întors doar 
eu... promisiuni. Nu știm ee 
Sa mai credem...".

Mergtad pe urmele acestei 
sesizări am luat legătura cu 
Întreprinderea menționată. 
Iată ce ne-a relatat directorul 
comercial, Ladislau Szakacs : 
„Este adevărat, nu ne-am res
pectat promisiunile fată de 
F.R.P. Acum s-a eliberat 
linia de montaj și cu toate 
că lucrarea necesită unele o- 
perațil suplimentare promitem 
că tn 2—3 zile cele 200 de pe
rechi de ghete cu patine vor 
fl expediate către beneficiar*.

Sperăm că promisiunea to
varășului Ladislau Szakacs nu 
va fl Iarăși o stmpM... promi
siune, pentru că sportivii din 
întreaga țară au nevoie de pa
tine. Iama bate la ușă...

Troian lOANIJESCU 

Sportul

rea etc.) merge pe același 
drum.

„Ceea ce se intimplă cu vo
leibalistele noastre — ne spu
nea directorul „Penicilinei", 
ing. Veniamin Munteanu — 
este, în fond, un lucru firesc 
azi, intr-o Românie care se 
prezintă în fața Congresului al 
Xll-lea al partidului cu remar
cabile reușite și minunate îm
pliniri in toate sectoarele de 
viață. Sportul de performanță 
este făcut de oameni noi, care 
cresc în mijlocul nostru, oa
meni cu care ne mîndrim și la 
fabrică și la terenul de joc, și 
cînd prepară antibiotice și cînd 
luptă pentru victoriile lor spor
tive. România Congresului 
al Xll-lea are sportivi-oameni 
pe măsura ei“.

Nu mai avem nimic de adău
gat cuvintelor frumoase, pline 
de conținut, de esență, ale di
rectorului Munteanu. In fond, 
are dreptate. O pagină obiș
nuită în „Cartea de aur" a 
României Congresului al XII- 
lea, o pagină al cărei titlu ar 
putea să fie și cel pe care vi-1 
propunem dumneavoastră, citi
torilor : Penicilină, sport și 
conștiință.

dar atacurile lor se laterali- 
zează prea adesea negăsindu-se 
Încă jucătorii care să „spargă*4 

în afaraapărarea adversă, 
fundașului Simion (care a ju
cat precis) am mai remarcat 
jocul lui P. R. 
activitatea lui 
(care a intrat 
fazele de atac __
ales) și străduințele lui Al. 
Marin (pe aripă). Oaspeții au 
dezamăgit, pentru că din partea 
lor așteptăm mereu mai mult. 
Dar indolenta unor jucători 
(Dinu. Nedelcu, chiaT Șt. Con
stantin) a privat echipa de un 
scor mai strîns. la care avea 
dreptul după aspectul general 
al partidei (Nedelcu a reușit... 
ratarea unei l.p. de la 16 m 
din fața butului !!), anulind 
totodată eforturile lui Orte- 
lecan, Bucan, Bonea, Palama- 
riu, Ghiță ș.a. care au vrut să 
joace. Excelent arbitrajul lui 
St. Rădulescu.

D.
DINAMO — 

B1RLAD 54—0 (24—0). 
discreția echipei Dinamo care a 
marcat cu ușurință ori de cîte 
ori a vrut. Cele mai multe 
puncte : CONSTANTIN (16, 
din lovituri de pedeapsă 
transformări). Arbitru : 
Bucur. (D. Moraru — Slivna, 
coresp.).

POLITEHNICA IAȘI — U- 
NIVERSITATEA TIMIȘOARA 
12—4 (12—0). Gazdele s-au 
descurcat mai bine pe grăma
dă, jocul „la mină" fiind in-

Marin (în tușă), 
Voicu ți Pena 
după pauză) in 
și apărare (mai

CALLIMACHI
RULMENTUL 

Joc la

de
de 

de-

Corigent la educație fizică 1 
Iată o realitate care, oricît 
de limitată, am lntîlnlt-o 
totuși In două unități

Invățămint din Capitală.
Prof. Cristian ștefănescu, 

la Liceul „Alexandru Sahia", 
ține, de pildă, un record sui-ge- 
nerls : ta anul școlar 1978/79 a 
lăsat nu mai puțin de 11 cori- 
genți. Frapîndu-ne nu numai ci
fra, ci șl faptul ta sine, l-am so
licitat explicații : „Cei In cauză 
au avut abateri grave, pe planul 
disciplinei, absentind cu regula
ritate nu numai de la lecțiile de 
educație fizică, ci șl de la cele
lalte obiecte de Invățămint. In 
ce mă privește, am considerat că 
nu este firesc să închid ochii. 
Din păcate, exigența mea a fost 
interpretată drept o bizarerie, 
un mod de a mă detașa de unii 
colegi de breaslă, după părerea 
mea mai concesivi. Și mai trist 
ml se pare faptul că, deși o par
te dintre elevii cu un asemenea 
comportament se aflau intr-o si
tuație de repetențle, totuși, prin- 
tr-un miracol, el au obținut me
dii de promovare ; Iar eu am ră
mas un fel de exponent al pozi
ției închistate, un cadru didactic 
care refuză să se... modeleze ! 
Cred că ta cazul unor tineri nă- 
răvlți, care dispar din școală cu 
zilele, ta ciuda eforturilor făcute 
de conducere, de organizația de 
tineret, de profesoril-dirigințl de 
a-t aduce pe drumul eel bun, 
s-ar fl cuvenit să se adopte o 
poziție fermă. A fl pedagog nu 
Înseamnă, după mine, a fl În
găduitor cu slăbiciunile repetate 
ale unor elevi. Doresc să fiu bi
ne înțeles, stat un om rezonabil. 
Dar țm la poziția mea, la dem
nitatea față de clasă. Nu vreau 
să ajung ea elevii să spună : 
„Vin, nu vin la lecții, ce-o să-m> 
facă 71 Fină la urmă, trebuie să 
mă treacă !...

Prof. Gheorghe Bedereag, de 
la Liceul „Republica", se asea
mănă, cumva, cu colegul său de 
la „Alexandru Sabla", In modul 
de a privi acest aspect : „Da, am 
lăsat șl eu eorlgențl la educație 

“ ---- * ~__7 Indărăt-
l-am văzut la 

__  „_________  an Întregit 
Sigur, nu m-am limitat să „strig" 
catalogul, am căutat să intru tn 
legătură cu familiile elevilor res
pectivi. Spre dezamăgirea mea, 
elevi! cu pricina erau din pro-

flzleă, 7 elevi. Cauza 7 
nlcla elevilor. Nu 1- 
lecții aproape un

DUMINICĂ VOR FI
CUNOSCUT! CAMPIONII
TARII LA CICLOCROS

campionii 
proba de

puțin fa-

Sezonul competițional la ci
clism se va încheia duminică 
la prînz cînd Ia Poiana Bra
șov vor fi cunoscuți 
țării pe anul 1979 în 
ciclocros.

Din cauza timpului 
vorabil s-a stabilit ca întrece
rile să înceapă sîmbătă la ora 
15 cînd vor intra în concurs 
juniorii mari, duminică dimi
neață, de la ora 10, urmînd 
să-și dispute întîietatea junio
rii mici și seniorii. Alergările 
care vor avea loc pe 'traseul 
clasic din Poiană, 
de pe platoul din 
banei Vînătorul se 
sebit de disputate. 
Ploiești, Brăila, 
Brașov etc. s-au 
tens și sînt hotărîți să dea o 
ripostă dîrză colegilor lor din 
București.

cu startul 
dreptul ca- 
anunță deo- 
Cicliștii din 

Tg. Mureș, 
pregătit in-

greunat de terenul desfun
dat. Autorii punctelor: MA
NEA, PATRĂHAU (încerc.), 
NISTOR (2 ir.), respectiv CO- 
MANICI (încerc.) Arbitru : Gh. 
Bănceanu. (D. Onciuî, coresp)

C. S. M. SIBIU — R. C. 
SPORTUL STUDENȚESC 26—16 
(8—10). Sibienii au fost supe
riori dar au greșit decisiv in 
două situații. Finalul de parti
dă a fost din acest motiv 
„fierbinte". Au marcat: UNGU- 
REANU. BANCIU, FERARU 
(încerc.), SÎRBU 4 l.p + tr., 
respectiv A. HARITON l.p.c., 
C. HARITON (încerc.), TOA- 
DER 3 l.p. Arbitru : Gh. Huș- 
tiu. (I. Boțocan, coresp.).

FARUL — C.F.R. BRAȘOV 
54—0 (30—0). Joc Ia discreția 
gazdelor care au folosit mai 
mulți juniori. S-au înscris 11 
încercări : BORȘARU (3), LI- 
VADARU (2). MARCU, GRI- 
GORE, IONIȚA, MATEI, MA- 
LANCU, VARZARU (cîte una); 
BEZUȘCU a transformat două 
dintre ele, realizînd puncte și 
din două lovituri de pedeapsă. 
Arbitru : Fl. Dudu. (C. Popa, 
coresp.)

RAPID — VULCAN 9—3 
(0—0). Meci cîștigat de gazde în 
mare „nevoie" de puncte. îna
intarea rapidistă a jucat mai 
bine în grămezile spontane, 
mai grupat, fapt determinant 
în obținerea victoriei. Oaspeții 
au deschis scorul prin MIHAI 
(1. p.). Apoi Rapid egalează 
prin ȘIȘIU (1. p.) și tot el mai 
reușește două drop-uri. A con
dus : P. Soare.

R-vinele, locuiau Ia gazde, nu 
veau o supraveghere strictă. Vă 
mărturisesc cu răspunderea omu
lui care slujește la catedră de 20 
de ani că o asemenea nereușită 
mă lezează. După satisfacții mari, 
— ca, de pildă, cu clasa a XH-a 
automatizări, 800/„ dintre elevi 
reușind să treacă tn invățămin- 
tul superior — iată, asemenea 
reculuri, care mă mlbnesc pro
fund. Lăsindu-i corigenți pe cei 
ta cauză, am nădăjduit să 11 în
drept. Iar felul cum se comportă 
ei acum, tn noul an școlar, mă 
face să cred că am procedat bi
ne"...

Despre cele două situații pre
zentate mal sus, subliniem, izo
late, am căutat să aflăm și opi
niile altor colegi de breaslă. Ia
tă, în esență, opiniile exprimate: 

Prof. Aurelia Stoicescu. Școala 

Educația llzlcâ, domeniu al pedagogici

CORIGENT LA LECȚIILE DE SPORT. 
ESTE POSIBIL DAR NU ESTE FIRESC !
generală nr. IM București, In
spectoare metodlstă : „Noțiunea 
de corigent Ia educație fizică 
nici n-ar trebui să existe. Am 
avut de-a lungul anilor copil ru 
unele deficiențe fizice, puteam 
să-l las deoparte. N-am tăcut-o, 
ar fi fost nepedagogic. Dimpo
trivă, l-am integrat clasei, Ic-am 
ales exerciții pe măsura posibili
tăților și nevoilor lor, l-am so
licitat la organizarea lecțiilor. Fi
rește, pot exista și elevi mal greu 
de modelat. Oricum, e de dato
ria noastră să nu abandonăm 
lupta. Nu există rețete In materie 
de apropiere a elevilor de obiec
tul pe care 11 predai, dar adevă
ratul pedagog se verifică tocmai 
In situații de excepție".

Prof. Adam Sebessi, Liceul nr. 
2 de lstorle-filologle București : 
„Elev corigent Ia educație fizică 
este un nonsens. De fapt, corigent 
a rămas nu numai elevul, el șl 
profesorul care n-a știut să-l a- 
prople pe elev de lecție, de sta-

ȘTAFETA FAMILIEI

de-a 
des- 

jucă-

prlma 
ajunr 

în re- 
țărll. 
mal

Iubitorii sportului care ur
măresc îndeaproape activita
tea poloiștilor noștri știu 
Dinamo București deține 
record greu de egalat. 
Dinu Popescu împreună 
coechiperii săi se pregătesc 
cucerească cel de al 
titlu de campioni pentru clu
bul lor. La baza multiplelor 
succese ale echipei din șos. 
Ștefan cel Mare se află 
munca pasionată a celor doi 
tehnicieni, Anatol Grințescu 
și Iuliu Capșa, care 
lungul ultimilor ani au 
coperit în permanență 
tori talentați, l-au
format și apoi l-au 
promovat în 
echipă, unii 
glnd chiar 
prezentativele 
Dealtfel, 
mulți ani, 
nlorl 
nă 
ne _ .
ului românesc, furnizînd con
tinuu echipei-fanion cadre 
de nădejde. Chiar și în 1979, 
ambele titluri la juniori au 
revenit poloiștilor dinamovlști. 

în „noul val“ al campioni
lor s-a distins în acest an 
cîțiva jucători de mare ta
lent. Unul dintre ei, înalt, 
bine legat pentru cei numai 
16 ani ai săi, este Vlad Hagiu, 
golgeter și cel mai tehnic po- 
loist în campionatul juniori
lor mici, golgeter al campio
natului juniorilor mari, ca și 
al Balcaniadei juniorilor de 
la Sofia. Specialiștii afirmă 
despre Vlad, fiul Evelinei 
Slavici-Hagiu, componentă a 
echipei de gimnastică ce 
ne-a reprezentat la Olimpiada 
de la Helsinki, că ar fi unul 
dintre cele mai valoroase

că 
un 
că 
cu 
să 

20-lea

de 
formațiile 

ale clubului 
întrecerile republica- 

ale speranțelor polo-

de ju- 
doml-

AUTOMOBILISMUL
LA SIBIU s-a desfășurat re

cent ediția a Hl-a a Raliului au
to „Cheile Cibinulul", competiție 
organizată de A. S. Retezat Si
biu, pe distanța de 152 km. pe 
ruta Sibiu — Păltiniș — Curmă
tura — Rășinari — Cisnădle — 
Sibiu. Raliul s-a bucurat șl de 
data aceasta de un frumos suc
ces. Iată cîștigătorii : clasa a Il-a 
(pină la 1150 cmc) P. Bratu — 
I. Lupu — I.P.A. sibiu ; clasa a 
V-a (Dacia 1300 cmc grupa I) 
frații Ioslf — Martin Șanta — 
A. s. Retezat ; clasa a Vl-a (Da
cia 1300 cmc grupa II) M. Faur 
— F. Jecu — I.P.A. Sibiu. (I. Io
nescu — coresp.)

INTR-O EXCELENTA ORGANI
ZARE, asigurată de filiala A.C.R 
șl Asociația sportivă Automobi
lul, s-a disputat timp de două 
zile, pe kartodromul din Galați 
„Cupa de toamnă" la karting. 
Au participat 80 de concurenți 
din 10 asociații sportive din ta
ră, concursul reprezentînd o fru
moasă reușită tehnică și specta
culară. Stabilirea clasamentelor 
s-a făcut, în premieră absolută 
pe țară, prin teletransmlsle. cu 
ajutorul unul calculator electro
nic, instalație realizată de către 
un colectiv de la Centrul teri
torial de calcul din Galați. La 
seniori, pe primul loc s-a situat 
Udo Sverak, de la Unirea trico
lor București, iar la juniori ttaă- 
rul Petre Niculescu, din cadrul 
aceleiași asociații. La fete, între
cerea a revenit concurentei Re
nata Fuss, tot de la Unirea trico

dion, de sala de sport. Și este de 
neînțeles, fiindcă mă Întreb : oa
re ce obiect de invățămint este 
mai Îndrăgit declt educația fizi
că" 7

Prof. Gheorghe Teșu, Școala 
generală nr. 190 București : „Nu 
poate exista nici o motivație, 
pentru un elev care lipsește sis
tematic de la orele de sănătate : 
Eu, ca pedagog, am datoria de a 
găsi mijloacele • să-1 atrag pe e- 
lev la lecții ; altfel m-aș consi
dera descalificat profesional..."

Prof. Mihai Donea, Liceul In
dustrial de transport Cluj-Napo- 
ca : „Lucrez de mai bine de 15 
ani la catedră. Și, totuși, n-am 
auzit de asemenea cazuri, n-am 
tntilnit. Obligația noastră este 
aceea ca prin sport să asigurăm 
elevilor o mare unitate sufle
tească, să creăm ceea ce se 

cheamă spirit colectiv, tratindu-i 
pe toți tinerii ca pe proprii noș
tri copii. Nu discutăm cazurile 
Ieșite din comun, cum probabil 
că slnt șl unele dintre cele sem
nalate aici. Realitatea dovedește 
că nu este deloc greu să al O 
CLASA ÎNTREAGA la sport, co
piii fiind receptivi, prin natura 
vlrstel la exercițiul fizic"

Prof. Sorin Popescu, directorul 
Clubului sportiv școlar nr. 1 Con
stanta : „A lăsa corigent un elev 
tocmai la educație fizică este, 
zic eu, o gravă greșeală de edu
cație, pentru că 11 Îndepărtăm 
de la orele de sănătate. Să ne 
mai mirăm atunci că apar părinți 
tentați să forțeze obținerea neius- 
tlflcată a unor scutiri medicale 7 
N-am obligat niciodată un tînăr 
să-mi sară, de pildă, 2,70 metri la 
lungime, de pe loc, cînd o ase
menea treaptă o cer elevilor de 
la performanță. Voi fi, insă, În
totdeauna alături de el dacă-1 
voi vedea că manifestă interes, 

produse ale poio-uiui româ
nesc. Nu mai puțin talentat 
șl ambițios să calce pe ur
mele tatălui său, Gabriel 
Moiceanu, unul dintre cel 
mai valoroși rutieri din isto
ria ciclismului românesc, 
este și coechipierul lui Hagiu 
(ambii sînt colegi de clasă, 
la Liceul nr. 2 din Bucu
rești), Cătălin Moiceanu, 
foarte bun înotător, cu un 
șut demn de invidiat. Din ca
ietul său personal poți afla 
totul despre cele peste 250 
de meciuri jucate (și citeva 

de goluri marcate), dr 
la prima partidă o- 
ficială, disputată în 
urmă cu' 3 ani. în 
campionatul de co
pil și pină azi. Do
rința lor cea mai 
fierbinte (ca și 

altor jucători dinamo- 
viști talentați ca Florin 
Adeleanu și Radu Ionescu) este 
să ajungă în echipa na
țională, să joace la Olimpia
dă, să egaleze, cel puțin, fai
ma sportivă a părinților lor

Adrian VASILIU
P.S. Am văzut in campio

natul de copil al Capitalei, 
competiție în care s-au lansat 
Șerban Popescu, Mihai Tudor, 
Eugen Ionescu, Doru Ciobă- 
niuc, Vlad Hagiu, Cătălin 
Molceanu șl alți tineri talen
tat! al polo-ului românesc, o 
foarte bună echipă a clubului 
Steaua, antrenată de harnicul 
și Inimosul Francisc Crișan, 
care de foarte mulți ani des
coperă șl crește tineri jucâ- 

pentru alte echipe.
/ viitor 

descoperi și o bună
tori...
Poate că ta sezonul
vom *___ . _ ____
echipă de juniori a clubului 
militar.

IN ACTUALITATE /

lor București. (T. Siriopol — co
resp.)

DUPĂ CURSELE AUTOMOBI
LISTICE de viteză In coastă de 
la Păltiniș-Siblu și de pe Gutln 
-Bala Mare, simbătă se va des
fășura pe serpentinele de la Pî- 
riui Rece, din apropierea Predea
lului, ultima etapă a campionatu- _ 
iul auto de viteză In coastă, cin<* 
vor fl desemnați campionii țări ■*’ 
la această dificilă probă diir^ 
sportul cu motor. Cursele vor 
avea loc sîmbătă dimineață, pe 
un traseu de 7 km, cu sosirea 
ta fata cabanei și a complexului 
B.T.T.

TINERII LUPTĂTORI
IN ÎNTRECERI

La sfîrșitul acestei săptămîn! 
(sîmbătă șl duminică) se dă 
startul într-o nouă ediție a cam
pionatului republican pe echipe 
al juniorilor la lupte libere, com
petiția similară la greco-romane 
urmînd să-și desfășoare prima 
etapă ta zilele de 10 și 11 no
iembrie.

Concursul republican de toam
nă pentru copii va avea loc la 
Cluj-Napoca (libere), ta zilele 
de 8, 9 și 10 noiembrie, iar cel 
de greco-romane la Timișoara, 
ta perioada 23—25 noiembrie.

bunăvoință, străduința de a fi 
prezent in viața clasei și ia ora 
de sport, alergînd, sărind, arun- 
ci/id. Cît poate !“

Prof. Dan Buta, Școala genera
lă nr. 2 Drobeta Tr. Severin : 
„Este sigur șocant ca un elev 
(sau mai mulți !) să ocolească 
lecția de sport. Doar patologic 
se pot ivi cazuri de respingere 
a nevoii de mișcare. Aceasta se 
poate intim p la doar dacă 
profesorii, nu dovedim călit. 
reale de pedagogi. In mod ct^ 
rent, elevii inșiși vin să ne soli
cite să lucrăm cbiar mai mult, să 
organizăm competiții sportive 
peste calendarul stabilit. Cind un 
elev absentează deliberat de la 
sport este un semnal de alarmă, 
înseamnă că ceva nu este in or
dine, că lecțiile noastre sînt pla
te, lipsite de conținut. Ideea de 
continuă perfecționare a muncii, 
pentru a realiza și în acest do
meniu o calitate superioară tre
buie să se afle, de aceea, mereu 
In fața noastră".

Oprim aici dezbaterea noastră, 
cu o primă concluzie : educația 
fizică este un obiect de tnvăță- 
mînt care trebuie respectat ca 
oricare altui. Iată un adevăr pe 
care au obligația să și-1 însușeas
că toți elevii. Și tot ei se cuvine 
să fie convinși că exigența ca
drelor didactice are un scop bine 
definit, este în interesul dezvol
tării armonioase și călirii orga
nismului în creștere.

Stă în puterea profesorilor de 
sport să-și apropie elevii, prin 
lecții temeinic pregătite șl care, 
prin dinamismul lor, să placă, să 
atragă, să asigure participarea 
spontană dar conștientă a tntre- 
gii clase. Cum se și petrec lucru
rile în marea majoritate a cazuri
lor. Firește, Intr-un colectiv de 
elevi se pot Ivi și „cazuri", ti- 
nerl-probiemă, elemente refracta
re la ordine, la disciplină, la res
pectul cuvenit omului de la ca
tedră. Calitatea sa de educator ii 
obligă pe profesorul de sport să 
nu abandoneze, să insiste, chiar 
dacă apar asemenea neajunsuri, 
lutndu-și drept aliati masa elevi
lor, opinia sănătoasă a colectivu
lui clasei si familia. Pentru că, 
prin definiție și conținut, educa
ția fizică este un domeniu al pe
dagogiei.

Dezbatere realizată de 
îiberiu STAMA



CALENDARUL COMPETIȚIILOR REPUBLICANE
DE PERFORMANȚA PE ANUL 1980

ATLETISM
1. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN INDIVIDUAL — SE

NIORI (m+f)
— etapa pe județ pînă la l.VIII
— etapa finală

Pitești 20—22.VIII
2. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN INDIVIDUAL — JU

NIORI I (m+f)
— etaoa pe județ pînă la

10VIII

— etapa pe facultăți pînă la
3O.IV

— etapa finală
Pitești 12—14IX

3. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN INDIVIDUAL — JU

NIORI II (m + f)
— etapa pe județ pînă la l.VII
— etapa finală

Galați 29—31 VIII
4. „CUPA ROMÂNIEI" — E-

CHIPE (m+f)
— etapa I 3—4 V
— etapa a Il-a 20—21IX
— etaua a IlI-a 4—5 X
— doncurs baraj-calificare

11—12.X
5. CONCURSUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL — JUNIORI III

(m+f)
— etapa pe județ pînă 1a 29.VI
— etapa de zonă

Oradea, Timișoara,
Tg- Jiu, Ploiești,
Focșani, Bacău 12—13.VIJ

— etapa finală Iași 9—10.VIII 
fi. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DE CROS — SENIORI

ȘI JUNIORI (m + f)
— etapa p° județ pînă la 17.II
— etapa de zonă

Baia Mare. Vaslui, Reșița, 
Galați, Drobeta Tr. Severin, 
București 2.III

,— etapă finală Craiova 30.III 
^.CAMPIONATUL REPUBLI- 

DE SALA — SENIORI
' (m+f)
București 1G—17.11

8. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DE SALA — JUNIORI I

(m+f)
București 8—9.III

9. CONCURSUL REPUBLICAN 
DE SALA — JUNIORI II

(m + f)
București 23—24.11

19. CONCURSUL REPUBLI
CAN DE SALA — JU

NIORI III (m + f)
București 15—1GIII

11. CONCURSUL REPUBLI
CAN DE PRIMAVAVRĂ —

SENIORI (m+f)
București 17—18 V

12. CONCURSUL REPUBLI
CAN PE PRIMĂVARĂ — JU

— etapa pe centru universitar
pînă la ll.V

— etapa finală
Pitești 23—25.V

23. CONCURSUL REPUBLI
CAN UNIVERSITAR — DE

SALA
București 23—24.11

24. CROSUL TINERETULUI — 
SENIORI ȘI JUNIORI (m+f)

București 2.V
25. „VOINȚIADA FETELOR"

— CROS
— etapa pe asociație

TATLON ȘI CONCURS DE 
ȘTAFETE — ȘCOLARI (m+f)

Deva 16—17.VII

pînă la 3.III
etapa pe județ
pînă la 13.1V
etapa finală
București ll.V

„CUPA U.T.C." — PEN-

— 2 concursuri, sportivi
nelegitimați 1 în luna X

1 în luna IV
CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR
DE ATLETISM
— 1 concurs de cros

în luna XI
— 1 concurs în aer liber

juniori I în luna V
— 1 concurs in aer liber

juniori II în luna VII
— 1 concurs de sală

juniori III în luna III
— 1 concurs în aer liber

juniori III in luna VI
VIITORUL
— 1 concurs de cros

în luna X
— 1 concurs de sală

în luna I
— 1 concurs in aer liber

în luna IV
9

cu jocuri duble 
duminica)

sîmbăta și

2—311

concursuri

NIORI I (m+f)
București 24—25.V

13. CONCURSUL REPUBLI
CAN DE PRIMĂVARĂ — JU

NIORI II (m+f)
Constanța 10—ll.V

14 CONCURSUL REPUBLI
CAN DE PRIMĂVARA — JU

NIORI III (m+f)
Bacău 7—8.VI

15. CONCURSUL REPUBLI
CAN DE CROS — SENIORI — 

JUNIORI (m+f)
Felix sau Craiova 20.1

18. CONCURSUL REPUBLI
CAN - COPII I ȘI II (m+f)
— etapa pe școală, cluburi,

asociații pină la 27.IV
— etapa pe localități

pînă la LVI
— etapa pe județ pînă la 29.VI 
17 CAMPIONATUL REPUBLI
CAN INDIVIDUAL ȘCOLAR 
(m + f) LICEE Șl ȘCOLI PRO

FESIONALE
— etapa pe școală X.1979
— etapa pe localități

pînă la 27.IV
— etapa pe județ pină la 18.V
— etapa finală

Cluj-Napoca 14—15.VI
18. CAMPIONATUL REPU
BLICAN PE ECHIPE — TE- 
TRATLON (m t-f) ȘCOLI GE

NERALE
— etapa pe școală X.1979
— etapa pe localități IV
— etapa pe județ și

M- București pină la
10—ll.V

— etapa interjudețeană 24—25.V
— etapa finală

Alba lulia 17—18.VI
19. CONCURSUL REPUBLI
CAN TETRATLON — CLU
BURI SPORTIVE ȘCOLARE
— etapa pe club IV
— etapa de zone 21—22.VI
— etapa finală Tg. Jiu 5—6.V1I
20. CONCURSUL REPUBLI
CAN INDIVIDUAL - ELEVI

(m+f) 14—15 ANI
— etapa pe club pînă la 22 VI
— etapa finală 12—13.VII
21. CONCURSUL REPUBLI
CAN /INDIVIDUAL - ELEVI

(m + f) 16—17 ANI
— «tapa pe club pînă la 29.VI
— etapa finală 26—27.VII
22. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN UNIVERSITAR (m | f)

CONCURSURI OBLIGA
TORII ÎN ORGANIZAREA 
C.J.E.F.S., MUNICIPIULUI 
BUCUREȘTI Șl UNITĂȚI

LOR SPORTIVE DE 
PERFORMANȚĂ

1. CONCURSUL JUDEȚEAN 
DE CROS

1 in luna X
1 în luna XI

— etapa pe localități
1 în luna I
2 in luna II

— etapa pe județ III
— etapa pe localități

— 1 concurs de

2. CONCURSUL JUDEȚEAN — 
PROBE INDIVIDUALE

— etapa pe localități (cite unul
pentru fiecare categorie, se
niori, tineret, juniori I, ju- 
juniori II, juniori III și co
pii I-II) 3 în luna VII

3 în luna VIII 
3 in luna IX

3 CONCURSUL JUDEȚEAN — 
PROBE COMBINATE

— etapa pe localități (pentru
fiecare categorie de vîrstă 
conform repartiției de 1 Ia 
pct. 2) 1 în luna IV

1 în luna V
4. CONCURSUL JUDEȚEAN 

DE ȘTAFETE ȘI PROBE
NECLASICE

— etapa pe localități (pentru
fiecare categorie de vîrstă 
conform repartiției de la 
pct 2) 2 in luna IV

5. CONCURSUL INTERJUDE-
ȚEAN

— concurs de cros în luna III
— concurs de probe indivi

duale, combinate și ștafete
1 în luna V 
1 în luna X

6. CONCURSUL PRIN CORES
PONDENȚA AL CLASELOR

DE ATLETISM
— etapă pe clase
— etapă pe județ
7. CONCURSUL INTERȘCO- 
LAR ORĂȘENESC PE ECHIPE
— etapa I
— etapa a Il-a
— etapa a III-a
— etapa a IV-a
CONCURSURI ALE CLU
BURILOR SI ASOCIAȚI

ILOR SPORTIVE D’N 
BUCUREȘTI

STEAUA
— 1 concurs de cros

I 
I— 1

în luna 
concurs de sală în luna

— 2 concursuri in aer liber
1 în luna IV

1 în luna VIII
DINAMO
— 1 concurs de cros în luna II
— 1 concurs de sală în luna II
— 2 concursuri în aer liber

1 în luna V
1 în luna IX

C.A.U.
— 2 concursuri de cros

1 în luna X
1 în luna XI

— 2 concursuri de sală pentru 
studenți

1 în luna XI
1 în luna III

— 2 concursuri în aer liber
pentru studenți

în luna X
1 în luna V

RAPID

în luna VII

— 1 concurs de cros In luna II
— 1 concurs de sală în luna II
— 1 concurs în aer liber

în luna VI
— 1 concurs de copii

în luna V
METALUL
— 2 concursuri db cros

1 în luna I
1 în luna 111

— 1 concurs de pistă

C.S.Ș. TRIUMF
— 1 concurs

de
1
1

copii
în luna 
în luna

V 
X

de

in— 1 concurs 
juniori II

— 3 concursuri 
juniori III

OLIMPIA
— 2 concursuri

P.T.T.
— 2 concursuri

sală
în luna III 

aer liber
în luna VIII 

în aer liber
1 în luna IV 

V
X

1 în luna
1 in luna

de marș
1 în luna IV

1 în luna V 
cros

în luna III

de
1
1

marș
în luna IV 
în luna VII

AERONAUTICA
ZBOR CU MOTOR

1. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN

15—19.IX
ZBOR CU PLANORUL
CONCURS ETAPE JUDE

ȚENE
i.

2. CAMPIONATUL 
CAN

1—20. VIII
REPUBLI-

1—15. VII
DE ZBOR IN 
ONDULATORII

1—20.X

Iași
3. CONCURS

CURENȚI
Brașov

PARAȘUTISM
A. LANSĂRI DIN AERONAVĂ 

1. CONCURS ETAPE JUDE
ȚENE

2. CAMPIONATUL 
CAN

3—31 .V
REPUBLI-

15—30.VIIPitești
8. LANSĂRI

DIN TURN-PARASUTARE
1. CONCURS ETAPE JUDE

ȚENE

— etapa finală 
București

15—30. VI

1—5 VII

AUTOMOBILISM-KARTING
I. AUTOMOBILISM

1. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DE RALIURI

— Raliul „Zăpezii"
Brașov 9—19.11

— Raliul „Deva" 
Hunedoara 17—18.V
Raliul „Iașilor"
Iași 19—20.VII

— Raliul „Dacia"
I.A.P. Dacia 6-7. IX

— Raliul „Castanilor"
Maramureș 4-5.X

2. CAMPIONATUL REPUBLI-
CAN DE VITEZA PE CIRCUIT
— Circuitul „Galați* 

Galați 14—15. VI
— Circuitul „Baia Mare"

Maramureș 5—6.VII
— Circuitul „Hunedoara"

Hunedoara 2—3.VIII
— Marele Premiu al munici-

piului București 20— 21.IX
II. KARTING

1. CAMPIONATUL REPUBLI-
CAN DE VITEZA

— etapa I 
Cluj-Napoca 17—18.V
etapa a Il-a 
Arad 14—15.VI
etapa a III-a 
Brăila 12—13.VII

— etapa a IV-a 
Roman 16—17.VIII

— etapa a V-a
București 6—7.IX

BASCHET
1. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN MASCULIN — EDIȚIA 

1979/1980
DIVIZIA A
— turul (etape săptămînale cu 

jocuri duble sîmbăta și du
minica)

13—14X
22—23X11

— returul (etape săptămînale

12—13.IV
— turneul final

(locurile 1—4) 25—27.IV
DIVIZIA B — TINERET
— turul (etape săptămînale cu 

jocuri simple)
23IX—18.XI

— returul (etape săptămînale 
cu jocuri simple)

131—9III
— turul III (3 turnee a cite 3 

etape fiecare)
— turneul I 28—30.III.1980
— turneul II 18—20.IV
— turneul III 16—18.V
CALIFICARE PENTRU DIVI

ZIA B — TINERET
— etapa pe oraș

pînă la 27IV
— etapa pe județ pînă la l.VI
— etapa de zonă 4—6.VII

EDIȚIA 1980/1981
DIVIZIA A
— turul (etape săptămînale cu 

jocuri duble sîmbăta și du
minica)

11—12X
20—21 .XII 

DIVIZIA B — TINERET
— turul (etape săptămînale cu 

jocuri simple)
21IX—16X1

— etapa pe oraș (municipiu)
Pînă la 13.IV

— etapa pe județ
pînă la 4.V

— etapa de zonă (in aer li
ber) 23—25.V

— etapa finală (în aer liber)
Brașov 10—14.IX

6. CONCURSUL REPUBLI
CAN AL JUNIORILOR — ca
tegoria a III-a copii (m+f)

— născuți 1965 și mai tineri
— etapa pe oraș (municipiu)
pînă la 20.IV
— etapa pe județ

pînă la ll.V
— etapa de zonă (în aer li

ber - 30V—IVI
— etapa finală (în aer liber)

Ploiești 3—7.IX
7. FESTIVALUL NAȚIONAL 
PIONIERESC DE MINIBAS-

CHET EDIȚIA XIV (m+f)
— etapa finală

Craiova sau Timișoara
VI sau VII

BOB-SANIE

2. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN FEMININ — EDIȚIA 

1979/1980
DIVIZIA A
— turul (3 turnee a cîte 4 și 

3 etape cu jocuri simple)
— turneul I

Sf. Gheorghe 18—21X
— turneul II Oradea 9—11.XI
— turneul III

Cluj-Năpoca 22—25.XI
— returul (3 turnee a cîte 4 și 

3 jocuri simple)
— turneul I

Brașov
— turneul II

Alexandria
— turneul III

București
— turneul final

rile 1—4) Brașov 18—20 I
DIVIZIA B — TINERET
— turul (etape săptămînale cu 

jocuri simple)

6—9.XII.1979

14—16.XII

10—13.1.1980 
(pentru locu-

23IX—4X1
— returul (etape săptămînale 

cu jocuri simple)
131—2411

— turul III (2 turnee a cîte 4 
și respectiv 3 etape)

— turneul I 27—30.III
— turneul II 18—20.IV
CALIFICARE PENTRU DIVI

ZIA B — TINERET
— etapa pe oraș

pînă la 27.IV
— etapa pe județ pînă la l.VI
— etapa de zonă 4—6.VII

EDIȚIA 1980 1981
DIVIZIA A
— turul (etape săptămînale cu 

jocuri duble sîmbăta și du
minica)

11—12X
20—21.XII 

DIVIZIA B — TINERET
— turul (etape săptămînale cu 

jocuri simple)
21—2X1

3. CUPA ROMÂNIEI - 
Masculin
— etapa I 21—23.XII. 1979
— etapa a Il-a
— turneul I 9—ll.V.1980
— turneul II 23—25.V.
— turneul III 6—8. VI
— turneul final

Iași 20—22. VI
Feminin

— etapa I 21— 23.XII.1979
— etapa a Il-a
— turneul I 7—9.III.1980
— turneul II 21—23.III
— turneul III 4-6.IV
— turneul final 18—20.IV
4. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN AL ȘCOLARILOR ȘI 
JUNIORILOR — SISTEM DI

VIZIE (m+f)
a) EDIȚIA 1979/1980

(născuți 1S61 și mai tineri)
— tur (etape săptămînale cu 

jocuri simple)
4X1—16X11

— turul II (două turnee a cîte 
patru și trei etape)

— turneul I 4—7.1
— turneul II 25—27.1
— retur (etape săptămînale cu 

jocuri simple) 10-11—23.111
— turneul final 30.IV—4.V
b) EDIȚIA 1980/1981

(născuți 1962 și mai tineri)
— tur (etape săptămînale cu 

jocuri simple)
2X1—14X11

c) CALIFICARE
— etapa pe oraș (municipiu)

pînă la 25.V
— etapa pe județ

pînă la 29.VI
— etapa de zonă 1—3. VIII
5. CAMPIONATUL REPUBLI-

1. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN AL SENIORILOR

— etapa finală — bob
Sinaia 12—20.1

— etapa finală — sanie
Sinaia 9—10.11

2. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN AL JUNIORILOR

— etapa finală — sanie
Sinaia 18—19.11

3. „CUPA FEDERAȚIEI RO
MÂNE DE BOB-SANIE"

— bob Sinaia 30.1—3.II
— sanie Sinaia 28—29.1
4. CONCURSUL DE DESCHI

DERE A SEZONULUI
— bob Sinaia 6.1
— sanie Sinaia 5.1
5. CONCURSUL REPUBLI
CAN AL

SPORTIVE 
— sanie Sinaia

CLUBURILOR
ȘCOLARE

10—12.11

BOX
1. CAMPIONATUL REPUBLI-
CAN INDIVIDUAL AL SE-

NIORILOR
— etapa pe județ

pînă la 3.VII
— etapa de zonă Timișoara,

Craiova, Brăila, Brașov,
11—17.VIII

— etapa finală
București 1—9.IX

2. CAMPIONATUL REPUBLI-
CAN INDIVIDUAL AL JU

NIORILOR
— etapa pe județ

pînă la 24.III
— etapa de zone Cluj-Napoca, 

Ploiești, Piatra Neamț, Hu
nedoara, București 3—8.IV

— etapa finală
Constanța 23—29.IV

3. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN PE ECIIJPE — SENIORI 

21.IX—14.XII
4. CAMPIONATUL REPUBLI-
CAN PE ECHIPE — JUNIORI
— turul
— etapa I 8. VI
— etapa a Il-a 20.VI
— etapa a III-a 29.VI
— returul
— etapa I 28.IX
— etapa a Il-a 12.X
— etapa a III-a 26.X
— turneul final

București 13—16.XI
5. „TURNEUL PRIMĂVERII"

— SENIORI
— categoriile : 51 kg, 57 kg,

63,5 kg. 71 kg, 81 kg 
Tulcea 17—23.III

— categoriile : 48 kg, 54 kg,
60 kg, 67 kg, 75 kg, +81 kg 
Galați 3—9.III

6. „VOINȚIADA"
— etapa finală — juniori

Brăila 24—29.VI
— etapa finală — tineret

Mediaș 10—15. VI
— etapa finală — seniori

Giurgiu 8—13.VII
7. ..CUPA UNITĂȚILOR ȘCO
LARE CU PROFIL SPORTIV"
— etapa I
— etapa a Il-a
— etapa a III-a
— etapa a IV-a
— etapa a V-a
— etapa finală 

Cluj-Napoca

16.XII
20.1

10.11
2.III

23.III

25—27.IV

CAIAC-CANOE
1. CAMPIONATUL REPUBLI

CAN — SENIORI (m+f) 
Snagov 28—31.VIII

2 CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — JUNIORI (m+f) 
Snagov 10—14.VIII

3. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN PE ECHIPE — SENI

ORI (m+f)
Snagov 2—4.X

CAN AL JUNIORILOR — ca
tegoria a Il-a (cădeți) m + f — 

născuți 1963 și mai tineri



4. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DE MARE FOND

Snagov 18-19.IV
5. „CUPA FEDERAȚIEI RO
MÂNE DE CAIAC—CANOE 
— SENIORI ȘI

(m+f)
Snagov 

CONCURSUL

JUNIORI

10—12.X 
REPUBLI

CAN DE AMBARCAȚII MICI ------------  (m+f)
15—17.V 

SPERANTE-

6.

— JUNIORI
Rm. Vîlcea

CRITERIUL 
LOR

Snagov
8. CONCURSUL REPUBLICAN 
AL CLUBURILOR SPORTI

VE ȘCOLARE
Snagov 17—18 VIII

7.

17—19.VII

1. 
CAN

CĂLĂRIE
CAMPIONATUL REPUBLI- 

CONCURS COMPLET 
— SENIORI 
I
a 
a

— etapa
— etapa
— etapa 

Sibiu

Sibiu 17—21.IV
II- a Sibiu 6—10.VIII
III- a — finală

23_ 27 X
2. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — OBSTACOLE ȘI DRE

SAJ — SENIORI 
I
a
a

3.

Craiova 7—ll.V
II- a Lugoj 2—6.VI
III- a — finală 
FEDERAȚIEI3 RO- 
DE CĂLĂRIE"

28.V—l.VI

— etapa
— etapa
— etapa

Sibiu
„CUPA 
MANE

— Iași
4. „CUPA LITORALULUI"

— Mangalia 19—22. VI
5. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — OBSTACOLE ȘI DRE

SAJ — JUNIORI (m+f)
— etapa I Lugoj 9—13.VII
— etapa a II-a Sibiu 6—10.VIII
— etapa a III-a — finală

Rădăuți 3—7.IX
6. „CUPA ROMÂNIEI"

București 18—21.IX

CANOTAJ
1. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN AL SENIORILOR (m+f)
— etapa pe orașe pînă la 3.VIII
— etapa finală

Snagov 19—21.VÎÎI
2. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN AL JUNIORILOR (m+f)
— etapa pe orașe pînă la 20.VII 
—- etapa finală

Snagov 5—7.VIII
8. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DE FOND — SENIORI 

(m+f)
— etapa finală

Timișoara 11—13.IV
4. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DE FOND — JUNIORI

(m+f)
— etapa finală

Timișoara 18—20.IV
5. CONCURSUL REPUBLICAN 
DE AMBARCAȚIUNI MICI —

SENIORI (m+f)
— etapa pe orașe 

pînă la
— etapa finală

Snagov ______
8. CONCURSUL REPUBLICAN 
DE AMBARCAȚIUNI MICI — 

JUNIORI (m+f)
— etapa pe orașe pînă la ll.V
— etapa finală

Snagov 20—23. V
7. „VOINȚIADA"

— etapa I — fond
Timișoara 5—7.IV

— etapa a II-a — viteză
Snagov 27—28.VII

YACHTING
1 CAMPIONATUL REPUBLI

CAN AL SENIORILOR 
r- etapa finală

Constanța 11—17.VIII
8. CAMPIONATUL REPUBLI

CAN AL JUNIORILOR
— etapa finală

Constanța 25—31.VIII
8. CONCURSUL REPUBLICAN 

AL JUNIORILOR MICI
— etapa finală Mamaia 1—7.IX

12.X

21—24.X

CICLISM
ȘOSEA

L CAMPIONATUL REPUBLI
CAN INDIVIDUAL ȘI PE E- 
CHIPE — SENIORI ȘI — 

NIORI
SENIORI
— etapă pe județ
— contratimp individual
— semifond
— contratimp echipe
— fond
— etapa finală
— contratimp echipe 

București
— fond Ploiești
— contratimp echipe 

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

Cluj-Napoca
— semifond

Cluj-Napoca
— contratimp indiv.

Cluj-Napoca
— fond Cluj-Napoca 1_____
2. CONCURSUL REPUBLICAN 
CU BICICLETE DE TURISM

— etapa pe județ pînă la 27.VII
3. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DE CICLOCROS — SE

NIORI ȘI JUNIORI
— etapa pe județ 2 X

JU-

17.IV 
20.IV
15.V
25.V

17. VII
20.VH

25. VII
27.VII

13.IV 
20.IV 
ll.V 
18.V

6.VIII

8.VIII

10.VIII
12.VIII

— etapa finală Brașov 19.X 
4. „CUPA FEDERAȚIEI RO

MANE DE CICLISM"
— seniori Constanța 23—30.III

— juniori București 4—6.IV 
5. CRITERIUL JUNIORILOR

— Constanța
6. „CUPA ORAȘELOR" 

NIORI
București 

II-a

III-a

4—7.IX
— JU-

26—27. IV

24—25.V

— etapa I
— etapa a 

Ploiești
— etapa a 

Tg. Mureș
— etapa a IV-a 

Cluj-Napoca
— etapa a V-a 

Timișoara
— etapa a
— etapa a 

Brașov
— etapa a 

Brăila
— etapa a 

Galați
— etapa a 

Constanța
7. COMPETIȚII 
TER REPUBLICAN 
NIZATE DE DEPARTAMEN
TE, CONSILII JUDEȚENE ȘI 

CLUBURI SPORTIVE
— Cupa „Petrolul" 

Ploiești
— Cupa „Olimpia" 

București
— Cupa „Dinamo"
— Turul Dobrogei 

Constanța
— Cursa Victoriei
— Cupa „Metalul" 

Ploiești
— Cupa „Voința" 

Ploiești
— Cupa „Brăilei" 

Brăila
— Cupa „Cibo“ 

Brașov

27—28.V

Vl-a 
Vil-a

Arad

VIII-a

IX-a

X-a

4—5. VI
7—8. VI

12—13.VII

25—26.VIII

30—31.VIII

CU
9—10.IX

CARAC- 
ORGA-

24—25. IV

25—27.1V
3—6.V

4-6.VI
9—15.VI

11—13.VI1

30.VII-3.VIII

27—28. VIII

6-10.IX
VELODROM

CAMPIONATUL REPUBLI- 
SENIORI ȘI JUNI

ORI
— etapa pe județ — seniori

7—13. VIII
— etapa pe județ — juniori

16—20.VII 
antrenament 

14. IX

î. 
CAN

— semifond — 
mecanic

— etapa finală — 
seniori

— etapa finală — 
juniori

— semifond — 
mecanic
„CUPA FEDERAȚIEI 

MANE DE CICLISM'
2.

— seniori
— juniori

21—27.VII 
antrenament 

21.IX 
RO- 

["
10—ll.V
5—6.V1I

FOTBAL
1. CAMPIONATELE

CANE — EDIȚIA
— returul
— Divizia
— Divizia

REPUBLI-
1979/1980

A
națională

— Divizia
— Divizia

2. „1

2411—25.V 
de juniori

24.11—25. V 
24.11—15.V1 
9.III—15. VI
- CUPA

B 
C

.DACIADA 
ROMÂNIEI"

20.11—l.VI 
CAMPIONATUL REPUBLI
CAN AL JUNIORILOR I

— returul
— turneul final 

Cluj-Napoca
4. CAMPIONATUL 

CAN AL JUNIORILOR II
— returul 9.III—15.VI
— turneul final

Vaslui, Tg- Jiu, Sighișoara 
20—24. VI 

Cîmpulung Muscel
28.VI—2.VII

5. CAMPIONATELE REPU
BLICANE — EDIȚIA 1980-1981
— turul
— Divizia
— Divizia

3.

— Divizia
— Divizia

6.

2.III—ll.V

21—25.V
REPUBLI

A 3.VIII—30.XI
națională de juniori 

3.VIII—30.XI 
10.VIII—30.XI 
17.VIII—30.XI
— CUPA

B
C

.DACIADA _____
ROMÂNIEI"

— etapele județene VIII—XII
7. CAMPIONATUL REPUBLI

CAN — JUNIORI I
— turul 17. VIII—23.XI
8. CAMPIONATUL REPUBLI

CAN — JUNIORI II
— turul 17. VIII—23.XI
9. CAMPIONATUL ȘCOLAR

DE FOTBAL
a) Categoria 8—10 și 11—12 ani
— etapa pe școală
— tur pînă la
— retur pînă la
— etapa pe localitate 

pînă la
b) Categoria 13—14 ani
— etapa pe 

pînă la
— etapa pe 

pînă la
— etapa pe _
— etapa interjudețeană

18—21.VI

15X1.1979
15.V

LVII

școală
15.XI.1979

localitate
15.V

județ pînă la 10.VI

— etapa finală 
Bacău

c) Categoria
— etapa pe
— etapa pe 

pînă la
— etapa pe județ pînă la 28.VII
— etapa interjudețeană

2—3.VIII

15—16 
școală 
localitate

17—22.VII 
ani
X—XI.1979

21.VII

etapa finală 
Buzău 17—19VI1I

GIMNASTICA
CAMPIONATUL REPUBLI

CAN INDIVIDUAL — MAEȘTRI 
(M+F)

1.

Deva 5—8.VI

2. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DE GIMNASTICA RIT

MICA
— etapa pe județ pînă la 20.X
— etapa finală

Tulcea 21—23. XI
X CAMPIONATUL REPUBLI
CAN PE ECHIPE — MAEȘTRI 

(M + F)
Cluj-Napoca 4—7.XII
4. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN INDIVIDUAL —JUNIORI

ȘI COPII (M + F)
— etapa pe județ pină la I.X
— etapa finală Arad 6—9.XI
5. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN PE ECHIPE — COPII 
(M + F) ȘI GIMNASTICA RIT

MICA
— etapa pe județ pină Ia 20.IV
— etapa de zonă

feminin Baia Mare, Ploiești 
masculin Timișoara, Buzău 

10—ll.V 
16—20.VI 
— GIM- 
ȘI RIT-

4—7.XII

— etapa finală Bacău
6. „CUPA ROMÂNIEI" 
NASTICA SPORTIVA

MICA (M+F)
Cluj-Napoca
7. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN INDIVIDUAL — ȘCOLI

GENERALE (M+F)
— etapa
— etapa
— etapa
— etapa

— etapa

— etapa

— etapa

— etapa

(M+F)
pe județ

pînă la 20.XII.1979 
interjudețeană

19—23.11
divizionară

turneul I 
turneul II 
turneul III

— etapa finală 
8. CONCURSUL
— JUNIORI II .
— etapa pe județ

pînă la l.III
— etapa interjudețeană —

8—10.IV 
15—17.IV 

6—8.V
6—ll.VI 

REPUBLICAN 
ȘI III (M+F)

— etapa pe localități
pînă la 2.III

— etapa finală
Sibiu
CAMPIONATUL REPUBLI

CAN — JUNIORI
— etapa pe localități

pînă la 6.VII
— etapa finală

București 25—27.VII
3. CAMPIONATUL REPUBLI

CAN — ECHIPE COPII
— etapa pe localități

pînă
— etapa finală 8—10

2.
20—23.III

la 30.III 
ani

11—14 ani

juniori II 4-6.IV Brașov 17—20.IV
juniori III 15—17.IV 11—14 ani

— etapa finală — Baia Mare 17—20.IV
juniori II 13—15.VI 4. CAMPIONATUL REPUBLI-
juniori III 17—19.VI CAN — SPERANȚE — 7—10 aui

EDIȚIA 1980-
1. CAMPIONATUL

-1981
REPUBLI-

etapa pe localități
pină la 20.VII

etaDn finalăCAN DIVIZIA A — Baia Mare 1—3. VIIISENIORI (m+f) 5. CAMPIONATUL REPUBLI-
2. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DIVIZIA B — TINERET 

(m+f)

— etapa

— etapa 
Sibiu

pe |

final

1.

3.

XII.1979
I 

ni
pe școală 
pe localități 
pe județ 
interjudețeană

12—13.IV
finală

P. Neamț 17—18.VI
8. CONCURSUL REPUBLICAN 
GIMNASTICA RITMICA CLU
BURILE
— etapa
— etapa

9.

SPORTIVE ȘCOLARE 
pe club sportiv V—VI 
finală

București 1—3.VII
CAMPIONATUL REPUBLI

CAN — GIMNASTICA SPOR
TIVA CLUBURILE SPORTIVE 

ȘCOLARE 
pe club sportiv 

pînă la 25.III 
28—30. III

etapa

pe zonă 
finală

— etapa
— etapa

— Timișoara
— Galați (f)
CAMPIONATUL

BLICAN UNIVERSITAR 
GIMNASTICA RITMICA

— etapa

10.

(m) 8—9.IV
17—18.IV

REPU-

— etapa

etapa

1.
.BLICAN

— etapa

— etapa
— etapa

interfacultăți
pînă la 20. IV 

pe centre universitare 
la 27.IVpînă

finală
Tg. Mureș 10-ll.V

HALTERE
CAMPIONATUL 

INDIVIDUAL 
SENIORI

pc municipiu (oraș)
29.VI
6.VII

Mureș
14—17.VIII 
REPUBLI- 

- SENIORI 
Timișoara 21—24.11 

Iași 4—7.XII

pe județ 
finală Tg.

REPU-

2. CAMPIONATUL 
CAN PE ECHIPE •
— tur
— retur
3. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN INDIVIDUAL — JUNIORI 
I ȘI II ȘI 
PUBLICAN
— etapa Pe

CONCURSUL RE
AL

oraș

— etapa
— etapa

județ

COPIILOR
(municipiu)

10.11
9.IIIPe . 

finală
Constanța 10—13.IV 

4. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN PE ECHIPE — JUNIORI
— tur Cluj-Napoca 1—3.II
— retur Brașov 13—15.XII

5. „CUPA CLUBURILOR
SPORTIVE ȘCOLARE"

I 15—16.XII.1979
a II-a 19—20.1
a III-a 16—17.11
a IV-a .29—30.111
finală

Bistrița 19—20.IV

— etapa
— etapa
— etapa
— etapa
— etapa

HANDBAL
EDIȚIA 1979-1980 

CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — DIVIZIA A — 

MASCULIN

1.

— turneu! I 7—9.IX.1979
— turneul II 14—16.IX
— turneul III 28—30.IX
— turneul IV 5—7.IX
— turneul V 6—8.1.1980
— turneul VI 13—15.1
2. „CUPA DE PRIMĂVARA"

— tur
MASCULIN 

retur (sală)
30.111— l.VI

— finala 8.VI
3. CAMPIONATUL REPUBLI

CAN — DIVIZIA A —
FEMININ

2.IX—21.X.1979
30.111— 25.V 
REPUBLI-

— tur
— retur

CAMPIONATUL
CAN DE TINERET — 

DIVIZIA B (M + F) 
2.IX—21.X.1979 

6.IV—25.V 
ROMÂNIEI" —

III-A

4.

— tur
— retur
5.
EDIȚIA
— etapa
— etapa
— etapa
— etapa
6.
CARE
— etapa

„CUPA 
A 
I 
a 
a 
a 

CONCURSUL

II- a
III- a

IV- a

— etapa

—etapa
f.

— FEMININ
21—23.XII.1979 

18—20.1
16—17.11 

(finală) 24.11 
DE CALIFI-

- SENIORI (M+F) 
pe județ

pînă la l.III 
interjudețeană

19—20.IV 
finală 15—17.V

CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — JUNIORI ȘI ȘCOLARI

— tur 7.IX—26.15
3. CONCURSUL DE CALIFI

CARE — SENIORI (m+f)
— etapa pe județ

IV—1.III.1981
4. „CUPA ROMÂNIEI" — 

SENIORI (m+f)
— etapa preliminară

2Ț_ 23 XII
5. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — JUNIORI — ȘCOLARI

(m+f)
— etapa pe județ

pînă la 20.XII
6. CONCURSUL REPUBLICAN
— JUNIORI II (15—16 ANI)

ȘI JUNIORI HI 
(13 — 14 ANI)

— etapa pe județ 
IV—1.III.1981

HOCHEI
CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — CATEGORIA A 

Seria I
— etapele 1—20 8.X—27.XI.1979
— etapele 21—40 8.III—23.IV 
Seria a II-a
— tur

CAN — COPII —
— etapa pe localități

pină Ia 27.VII
— etapa finală

Reșița 7—10.VIII
CAMPIONATUL REPUBLI

CAN — SENIORI — AER 
LIBER

— etapa pe localități
pină la 3.VIII

— etapa finală
București

7. „CUPA
— etapa pe

6.

14—17.VIII
DE TOAMNA" 

localități
pînă la 26.X

zone— etapa pe 
Hunedoara. Sibiu. Ploiești

15—16.XI 
8. „CUPA 16 FEBRUARIE"

— etapa pe localități
pînă la l.II

— etapa finală pe zone 
Reșița, Baia Mare,

1.

9. „CUPA CARPAȚI- 
NIORI

— etapa

(născuți 1966 
tineri) 

pe localități 
pînă

finală

Mamaia 
16-17.11 
— JU- 
și mai

la 23. XI

I Miercurea Ciuc
22—27.X.1979

II București 19—24.XI
III Suceava 17—22.XII
IV Miercurea Ciuc

14—19.1.1980
V București — Suceava 

17—22.III
2. CAMPIONATUL REPUBLI

CAN
I

— tur
— tur
— tur

— tur

— etapa
Cluj-Napoca 13—14.XII

10. „CUPA SPERANȚELOR"
— etapa pe localități 

pînă la 30.XI
8—10 ani

18—21.XII 
11—14 ani

18—21.XII
REPUBLI-

— tur

— tur II

LI
GRECC

CAMPION/ 
CAN INDIVID
— etapa pe ju
— etapa pe zo 

Iași, Rm. 
Reșița, Bucl

— etapa finală 
Pitești

2. CAMPION/ 
CAN INDIV1 

NIORI
— etapa pe jul
— etapa de 

Constanța, I 
Napoca, Buc

— etapa finalăl 
Bacău
CAMPIONÂ

CAN PE ECII 
Divizia A 

I 
a
a

----- a -.
— etapa a
— etapa a VI-.K
— turneul fina: 

Calificare di
— etapa interj
— etapa de zoi
— etapa finală 
4. CAMP1ONA

CANKAL JL 
ȘCOLI 
I 
a II-.' 
a III- 
a IV- 
a V-a 
a VI-1 
finală

— etapa
— etapa
— etapa
— etapa

II-rl
III 

IV-

— etapa
— etapa
— etapa
— etapa
— etapa
— etapa
— etapa ___
5- CONCURSU1
INDIVIDUAL I

COPII
— etapa finală
6. CONCURSU1 
INDIVIDUAL - 

a) Copii 1
pe ju< 
de zo 
de zon 
de zon

— etapa
— etapa
— etapa

Wpa de zon 
pa finală 
I») Copii II

— etapa pe jud
— etapa de zoi 

Botoșani, P 
Satu Mare, I

— etapa finală 
Mamaia

— etapa finală 
Brașov

11. CONCURSUL
CAN AL CLUBURILOR SPOR

TIVE ȘCOLARE
— etapa pe club sportiv

pînă la 29.VI
— etapa finală

București 17—20. VII

— CATEGORIA B 
Miercurea Ciuc

3—9.XII.1979 
L — Cluj. N. 

7—13.1.1980 
25.11—2.III 
REPUBLI- 

I (n. 1962)

Gheorgheni
— etapa—fiftaiă

F
7. CAMPIONA'J

CAN Ș 
pe șco< 
pe loci 
pe ora

Pi 
de z

JUDO
1. CAMPIONATUL 
CAN INDIVIDUAL

NIORI
județ 
zonă 
Brașov.

III Suceava— tur
CAMPIONATUL 

CAN — JUNIORI
— tur I
— seria I
— seria a
— tur II
— seria I

3.

— seria a
— tur III
— acria I

Galați 11—14.X.1979 
II-a Miercurea Ciuc

București
15—18.XI.1979

II-a Miercurea Ciuc

Suceava
24—27.XII.1979 

II-a Miercurea Ciuc— seria a
— tur IV
— seria I
— seria a
— tur V
— seria I
— seria a
— finala Galați _ _____

4. CUPA ROMÂNIEI
— turneu preliminar
— seria I Cluj-Napoca — 

Gheorgheni
— seria a II-a Suceava,

Rădăuți 11—17.11
— semifinale
— seria I Galați 27—30.IV
— seria a II-a Miercurea Ciuc
— finala București 3.V
5. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — JUNIORI n (n. 1964)
— faza pe

București 3—6.1
II-a Miercurea Ciuc

Galați 13—16.1
II-a Miercurea Ciuc

12—19.IV

județ (municipiu) 
pînă la 29.11 

București 10—16.IV 
pînă la 25 martie 

1980)
6. CONCURSUL REPUBLICAN 

— SPERANȚE (n. 1966)
— faza pe județ (municipiu)

pînă la 29.11
— finala Miercurea Ciuc

7—13.IV
25 martie) 
— CROSA 
EDIȚIA

— finala 
(înscrierile

(înscrierile pînă la
7. „CUPA DUNARn 

DE ARGINT" —
A H-A

Galați 1—6.II 
(înscrierile pînă la 20 ianuarie) 

8. TROFEUL TINERELOR 
SPERANȚE OLIMPICE (n. 1967 

și mai tineri)
— faza pe județ (municipiu) 

pînă la I.IV
— semifinale
— seria I Galați
— seria a II-a Miercurea Ciuc

26—30.IV
9. „CUPA 30 DECEMBRIE" 
Miercurea Ciuc XII.1979

10. „CUPA BUCOVINEI" 
Suceava II
11. „TROFEUL BUCUREȘTI" 

București IV
12. „CUPA CLUBURILOR 

SPORTIVE ȘCOLARE" 
Cluj-Napoca 7—12.1

28—30. IV

ÎNOT
1. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — BAZIN ACOPERIT — 

SENIORI (m + f)

REPUBLI-
— SE-

— etapa
— etapa
— etapa

16—17.11— etapa pe
— etapa de 

Oradea.
Tg. Mureș. București

1—2. III

— etapa

Focșani, — etapa

— etapa finală
București

2. CAMPIONATUL
CAN PE ECHIPE

ZIA A — SENIORI 
I
a
a
a
a 
a

Brașov
Calificare

— etapa Pe
— etapa de

Oradea,

14—16.III 
REPUBLI- 
— DIVI-

— etapa
— etapa
— etapa
— etapa
— etapa
— etapa

II- a
III- a
IV- a
V- a
VI- a

12.X
19.X
2.XI
9.XI

16.XI

30.XI 
Divizia A

6—7. IX
pentru 
județ 
zonă

Alexandria
13—14.IX

— etapa finală 
Alba Iulia

3. CAMPIONATUL 
CAN INDIVIDUAL

NERET
— etapa pe județ
— etapa de zonă 

Baia Mare, Făgăraș, Brăila, 
Deva, București '*

— etapa finală 
Alexandria

4. CAMPIONATUL 
CAN INDIVIDUAL

NIORI
— etapa pe județ 13—14.IX
— etapa de zonă

Arad. Slatina. M. Ciuc, Gh. 
Gheorghiu-Dej, București 

27—28.IX

25—26.X
REPUBLI- 

— TI-

5—6. IV

19—20.IV

2—4.V
REPUBLI- 

— JU-

finală i
LIBI

1. CAMPIONATl 
CAN INDIVID!

OF
— etapa pe jud

q
— etapa de zoni 

Gh. Gheorghii 
Zalău, Huned

— etapa finală 
Craiova

2. CAMP1ONATI 
CAN INDIVIDU 

ORI I
— etapa pe jude

— etapa ^de zoni 
Brăila, Tîrgov. 
dorheiu Secui

► etapa finală 
Craiova

3. CAMPKWFU 
CAN PE ECHIP1 

Divizi:
— etapa I Tg. ji
— etapa a II-a 

Timișoara
— etapa a III-a j 

Iași
— etapa a IV-a i 

Sf. Gheorghe
— turneul final

București 
Calificare pentru 
— etapa Interaso

— etapa de zonă

finală

4. CONCURSUL 1

— etapa finală
Sibiu 2—4.X

5. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN PE ECHIPE — TINERET 

ȘI ȘCOLARI

— etapa

— etapa I INDIVIDUAL —
— tineret 25.XI a) Copii I

_ — juniori 
etapa a II-a

2.XII — etapa pe județ

— tineret 9.XII — etapa de zonă
— juniori 16.XII — etapa de zonă
etapa a III-a
— "tineret 13.1

— etapa de zonă

— juniori 20.1 — etapa finală
— etapa finală b) Copii 11

Iași 1—3.H —etapa pe județ
6. CONCURSUL REPUBLICAN I

INDIVIDUAL — COPII — etapa de zonă
— etapa pe județ 8—9.III Vaslui, Constan
— etapa de zonă 

Oradea. Ploiești, Sibiu, Ga-
ghe, Arad, Bu<

lăți, București 22-23.III — etapa finală
— etapa finală Tg. Mureș

Alba Iulia 11—13.IV 5. CONCURSUL T
7. CAMPIONATUL INDIVIDUAL DE 

COPII 1 S
— etapa finală

Hunedoara

REPUBLI
CAN UNIVERSITAR

— etapa pc facultăți 
pină la 20.IV



verși tar
la 4.V

16—18.V

6. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN ȘCOLAR
peetapa școală

— etapa
— etapa

4E
PUBLI- 
ENIORI 
1 31.VIII

— etapa

Tulcea, 
20—21 IX

27—28 IX

6—8 X

Caraș-Severin,
Buzău
Iași. Argeș
București

— etapa finală 
Teleorman

CONCURSURI
VOINȚA" — AERO
MODELE

24—25.V 
VOINȚA" — NAVO
MODELE

Mangalia
TROFEUL

BATRIN- -
Constanța

4. CAMPIONATUL 
REPUBLICAN — JUNIORI II
— faza locală (tur-retur) — 

etape duminicale 4.V.—9.VI.
— turneul final

București 6—10.VIII.
5 CONCURSUL DE 

CALIFICARE PENTRU 
DIVIZIA A

— se va desfășura în funcție 
de numărul echipelor înscrise 
6. CONCURSUL REPUBLICAN

PENTRU COPII
— faza locală

(tur—retur) 18.V. — 29.VI.
— turneul final

Arad 9—13. VII.

JUNIORI I—II
— etapa 1 Cluj-Napoca și

Pitești pînă la 1 IV
— etapa a 11-a. finală

București 10—25 V
8. CONCURSUL REPUBLICAN 
„FRR TEHNIUIM" — 3,5 și 
144 MHz (sportivi pînă Ia 25 ani)
— etapa I 27 III
— etapa a Il-a 3 IV

9 CAMPIONATUL
INTERNAȚIONAL DE UNDE 

SCURTE AL ROMÂNIEI 
SENIORI ȘI JUNIORI

2-3 VIII
10 CAMPIONATUL 

INTERNAȚIONAL DE UNDE 
ULTRASCURTE AL ROMÂ
NIEI SENIORI ȘI JUNIORI

17 VIII
11. CAMPIONATUL 

REPUBLICAN DE UNDE 
ULTRASCURTE SENIORI SI 

JUNIORI
— etapa I 144 MHz VIII
— etapa a Il-a 432 MHz 16 VIII
— etapa a III-a 144 MHz

12. „CUPA MOLDOVEI" — 
RADIOGONIOMETRIE DE 

AMATOR — 3,5 MIIz 
JUNIORI I și II (m D

— etapa I Galați 4 V
— etapa a Il-a Galați 11 V
13. „CUPA MARAMUREȘULUI"
— RADIOGONIOMETRIE DE

AMATOR — 3.5 MHz
JUNIORI I și II (m + f)

— etapa I
Baia Mare 13.V

— etapa a Il-a
Baia Mare 25.V

14. „CUPA MUNTENIEI* — 
RADIOGONIOMETRIE DE A-

MATOR — 3,5 MHz
JUNIORI I și II (m + D

— etapa I
Pitești 4.V

— etapp a Il-a
Pitești ll.V

15. „CUPA TRANSILVANIEI"
— RADIOGONIOMETRIE DE

AMATOR — 3,5 MHz
JUNIORI I și II (m + D

— etapa I
Cluj-Napoca 18.V

— etapa a Il-a
Cluj-Napoca 25. V

16. „CUPA BANATULUI" — 
RADIOGONIOMETRIE DE A-

MATOR— 3,5 MHz
JUNIORI I și II (m + O

— etapa I.
Timișoara LV

— etapa a Il-a
Timișoara ll.V

17. „CUPA FEDERAȚIEI RO
MANE DE RADIOAMATO
RISM" — RADIOTELEGRAFIE
— 3,5 MHz — SENIORI ȘI

JUNIORI
— etapa I 6.XI
— etapa a Il-a 13.XI
18. „CUPA FEDERAȚIEI RO
MÂNE DE RADIOAMATO
RISM" — RDIOTELEFON1E —

XI.1979 
XIIlocalitate 

oraș (municipiu) 
pînă la 20.1.1980 

zonă (pe minister) 
9—10.11 

finală Galați 7—9.IV 
----------- REPUBLI-

JUNIORI

pe 
pe

de

— etapa
7. CAMPIONATUL 
CAN PE ECHIPE

ȘI ȘCOLARIOradea,
0—21. IX — etapa I 10—11

— etapa a Il-a 15—16.XII
23—26.X — etapa a III-a 26—27.1
1PUBLI- — etapa a IV-a 1—2.II1
- JU- — etapa a V-a 29—30.III

— etapa a VI-a 3—-4.V
la 26 II — etapa finală
Suceava, Timișoara 31.V—l.VI

8.

— etapa
— etapa
— etapa

Cluj-
19—30.111

9—ll.V
EPUBLI-
SENIORI

cluburi 
la 21.IX 

9 și 26.X 
6—7.XII 

lEPUBW-
OK Șl

I
-4.XI 1979
9—10.XII 

-3.II 1930 
23—24.11 

22—23.III 
26—27.IV 

i 24—25.V 
UBLICAN 
AMNA —
II

6—7.X1I 
UBLICAN 
TI I ȘI II

ă la 15.III

:, Reșița, 
rești

17—18.IV

i 13—15.VI
REPUBLI- 
IR

XI 1979 
î XII 
municipiu) 
1 20.1 1960 
(ministere) 

e—îo.ii 
i 10—12.1V

REPUBLI-
— SENI-

Ia 31.VIII

;j, Craiova, 
. București 

27—28.IX

30.X—2.XI
REPUBLI-
— JUNT- 

II

ină la 25+1

, Deva, O-
București
22—23.III

16—18.V 
REPUBLI- 

- SENIORI
k

25—27.1

25—27. IV

26—27.VII

11—12.X

29—30.XI 
livizi» A 
iții, cluburi 
nă la 21.IX

1.

„CUPA „16 FEBRUARIE"
Poiana Brașov 10—11.1

MODELISM
A. - AEROMODELE

REPUBLI- 
MICROMODELE

CAMPIONATUL 
CAN

— etapa pe asociație 
pînă la

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

Mina Slănic — Prahova 
14—16.111

2. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — RADIOCOMANDA

— etapa pe asociație
pînă la 15.V

— etapa pe județ pînă la 1.V1
— etapa, finală 

Suceava
3. CAMPIONATUL

CAN — ZBOR
— etapa pe asociație

pînă la 15. VI
— etapa pe județ pînă la l.VII
— etapa finală

Pitești 15—20.VII
4. CAMPIONATUL REPUBLI

CAN — MACHETE
— etapa pe asociație 

pînă la
— etapa pe județ 

pînă la
— etapa finală 

Deva
5. CAMPIONATUL

CAN —
— etapa pe 

pînă la 
etapa pe 
pînă la

— etapa finală 
Deva

6. CAMPIONATUL
CAN

15.11

12—14.IX
REPUBLI- 
LIBER

ZBOR 
asociație

județ

2.

3.

l.VII

l.VIII

26—28. VIII
REPUBLI

CA PTIV

l.VII

l.VIII

29—31.VIII
REPUBLI- 

J UMORI II — AERO- 
MODELE

— etapa pe județ în
vacanța de primăvară

— etapa finală Sibiu III
B. - AUTOMODELISM
1. CAMPIONATUL REPUBLI

CAN — AUTOMODELE 
CAPTIVE

— etapa pe asociație
pînă la l.IV

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

București 15—16.V
2. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — RADIOCOMANDA —

AUTOMODELE
— etapa finală

București 17—18-V
C. - NAVOMODELE 
CAMPIONATUL REPUBLI

CAN — NAVOMODELE 
CHETE 
asociație

1. UBLI- 
MA-

— etapa pe 
pînă la

— etapa pe .
— etapa finală

București 10—13.IV
2. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — NAVOMODELE

CANICE
— etapa pe asociație 

pînă la
— etapa pe județ pînă 
—C<apa finală

A orn

3. CAMPIONATUL 
CAN

județ pînă la
l.III

15.111

ME-

la
15.V

15.VI

3—6.VII 
REPUBLI- 

NAVOMODELE VE- 
LIERE

— etapa pe asociație 
pînă la

— etapa pe județ 
pînă la

— etapa finală 
Constanța

4- CAMPIONATUL
CAN — NAVOMODELE — 

JUNIORI II 
pe județ
vacanța de primăvară 
finală
în tabăra CNOP VII 

RACHETOMODELE

15.VII

15.VIII

3—7.IX
REPUBLI-

— etapa
in

— etapa

Deva 
„CUPA

31.VIII—l.IX 
„MIRCEA CEL 
NAVOMODELE 

1—2. IX

MOTOCICLISM
I.
1

MOTOCROS
CAMPIONATUL 
REPUBLICAN
I Sf. Gheorghe 
a Il-a Cîmpina 
a III-a _

V4
1 VI 

Tg. Mureș
29 VI 

a IV-a Brașov 10 VIII 
a V-a Cîmpulung 

7 IX
— etapa
— etapa

Muscel
2. „CUPA FEDERAȚIEI 

ROMANE DE MOTOCICLISM'
— etapa I Buzău
— etapa a Il-a Moreni,
— etapa a III-a

Gh. Gheorghiu-Dei
— etapa a IV-a

Cîmpulung Muscel
— etapa a V-a Cîmpina

3.
— etapa I
— etapa a

Vălenii
— etapa a
— etapa a

CONCURS
„CUPA MOBRA"

Zărnești 13 VII
II. DIRT-TRACK
1. CAMPIONATUL 

REPUBLICAN — INDIVIDUAL
— etapa
— etapa
— etapa
— etapa
— etapa
— etapa
— etapa
— etapa
2.

23 III
6 IV

20 IV

27 IV
21 IX

4.

„CUPA DE IARNA"
“ Sf Gheorghe 10 II

II- a
de Munte 17 II
III- a Zărnești 2 III
IV- a Brașov 9 III 

REPUBLICAN

I 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a

1 VI
3 VI

4 VII
6 VII 

L 9 VII 
13 VII 
25 VII

București
II- a Braila
III- a Arad
IV- a Sibiu

V- a București
VI- a Brăila 1 
Vil-a Sibiu 
VIII-a Arad 27 VII

CAMPIONATUL CELOR 
MAI BUNE PERECHI 

I
a 
a 
a 
a 
a 
a

PATINAJ
A. PATINAJ ARTISTIC

1. CAMPIONATUL 
REPUBLICAN — SENIORI

(m+f)
— București 4—5 IV

2. CAMPIONATUL 
REPUBLICAN — JUNIORI I și

II (m + f)
— București 3—4 IV

3 CAMPIONATUL 
REPUBLICAN — COPII I și 

II (m+f)
— Ploiești 7—8 III
4. CONCURSUL REPUBLICAN

„CUPA ROMÂNIEI- — 
SENIORI, JUNIORI I și II 

(m+f)
— M Ciuc 10—12 I
5. CONCURSUL REPUBLICAN

— SPERANȚE (m+f)
— Ploiești 5—6 III

6. „CUPA FEDERAȚIEI
ROMANE DE PATINAJ" — 
SPERANȚE și COPII I și II 

(m+f)
— P Brașov 27—29 III

B. PATINAJ VITEZA
1 CAMPIONATUL 

REPUBLICAN DE SPRINT —
SENIORI (m+f)

— M. Ciuc 2—3 II
2 CAMPIONATUL 

REPUBLICAN DE POLIATLON
— SENIORI (m+f)

— M. Ciuc 9—10 II
3. CAMPIONATUL 

REPUBLICAN DE POLIATLON
— JUNIORI I și II (m+f)

— M Ciuc 26—27 I
4. „CUPA ROMÂNIEI" —

SENIORI Și JUNIORI I și II 
<m+f)

— M. Ciuc 12—13 I
5 „CUPA FEDERAȚIEI

ROMANE DE PATINAJ" — 
SPERANȚE și COPII I și II 

Cm+f)
— Tușnad Băi 4—6 I
4. CONCURSUL REPUBLICAN

— SPERANȚE (m+f)
— Tușnad Băi 9—10 I
7. CONCURSUL REPUBLICAN
— COPII I ȘI COPII II (m+f)
— Tușnad Băi 10—11 I
C. PATINAJ PE ROTILE

(TIP LINIE)
1 CONCURSUL REPUBLICAN 

— COPII I și n (m+D
— București 29—30 VIII

2 CAMPIONATUL 
REPUBLICAN — SENIORI și 

JUNIORI I și II (m+f)
— București 30—31 VIII

POPICE
1. CAMPIONATUL 

REPUBLICAN PE ECHIPE 
SENIORI (m + f) EDIȚIA 

1979—1980 
Divizia A

16.11
final 12—15 
Calificare

16 II — 29

— returul
— turneu)

10.VI 
VI

IV— returul
— etapa interjudețeană :
— faza I 17—18 și 24—25
— faza a Il-a 21—22
— turneul final 4—6 VII

2 CAMPIONATUL 
REPUBLICAN PE ECHIPE 

JUNIORI—JUNIOARE 
1979—1980

— etapa orășenească, 
municipală (retur) 4 II—15

— etapa județeană 24—27
— etapa interjudețeană

— faza I 3 ’
— faza a Il-a

— etapa finală
3. CAMPIONATUL 

REPUBLICAN INDIVIDUAL 
ȘI PERECHI — SENIORI— 

SENIOARE JUNIORI — 
JUNIOARE (popice clasice 

bowling)
— etapa pe oraș-municipiu

1 IX — 15
— etapa pe județ

pînă la 31
— etapa semifinală 7—9
— etapa finală

— juniori (m+f) 19—21 :
— seniori (m+f) 5—7
— bowling 14—16 '
4. „CUPA FEDERAȚIEI 
ROMANE DE POPICE" 

(m+f)

V
VI

IV 
IV

3—4 și 10—11 V— v
6—8 VI

24—25

X

X
XI

31 VIII
IX
IX
IX
IX
IX

Brăila
Il-a București 2— ----- 5

7
19
21

III- a Sibiu
IV- a Arad
V- a Arad
VI- a Sibiu 
Vil-a

26
28

IX 
IX

— etapa
— etapa
— etapa
— etapa
— etapa
— etapa
— etapa

București
— etapa a VIII-a Brăila

3. „CUPA FEDERAȚIEI 
ROMANE DE MOTOCICLISM-
— etapa
— etapa
— etapa
— etapa
— etapa
— etapa
— etapa

București
— etana a VIII-a Brăila
4 CONCURSUL REPUBLICAN 
„CRITERIUL DE TOAMNA" 

București 12X
III. VITEZA PE ȘOSEA

1 CAMPIONATUL 
' REPUBLICAN

— etapa I Reșița
— etapa a Il-a

Tg. Mureș
— etapa a III-a Sibiu
— etapa a IV-a Oradea __ ___
— etapa a V-a București 7 IX

2. „CUPA FEDERAȚIEI 
ROMÂNE DE MOTOCICLISM"
— etapa I Timișoara
— etapa a Il-a Oradea
— etapa a III-a

Tg. Mureș
— etapa a IV-a București

I Arad 30
a Il-a Sibiu 1 
a III-a București 4 
a IV-a Brăila " 
a V-a Sibiu 
a VI-a Arad 
a VH-a

6
20
22

III
IV 
IV
IV 
IV
IV

11 V
13 V

22 VI

13 VII
27 VII

10 VIII

20 IV
4 V

18 V 
. 8

— etapa a V-a Ploiești 14
— etapa a VI-a

București 28
3. CAMPIONATUL 
REPUBLICAN DE 

REGULARITATE
— etapa I Mehedinți 3—6 VII
— etapa a Il-a

Caraș-Severin 2—

OINĂ
1. „CUPA ROMÂNIEI-

— etapa pe 
pînă la

— etapa pe
— etapa pe 

Covasna
— etapa pe zone 

Galați
— etapa finală

Mangalia 30 V—1 VI
2 CAMPIONATUL 

REPUBLICAN 
JUNIORILOR

■ localități

localități
20

județ pînă la 27 
zone Alba.

PENTATLON MODERN
1. CAMPIONATUL 
REPUBLICAN DE

PENTATLON MODERN — 
SENIORI (individual și echipe) 
București 10—14 VIII

2. CAMPIONATUL
REPUBLICAN DE 

PENTATLON MODERN — 
JUNIORI (individual și echipe) 
Timișoara 7—11 IX

3. CONCURSUL REPUBLICAN 
„CUPA PRIMĂVERII" 

București 11—16 III
4 CAMPIONATUL 

REPUBLICAN DE BIATLON 
MODERN ȘI TRIATLON 

MODERN

VI 
IX

IX

X

IV 
IV

10—11 V
Prahova,
17—18 V

— etapa I pe județe
pînă la 3 VIII

— etapa a Il-a — finală
București 29—31 VIII

5 CONCURSUL REPUBLICAN
DE PENTATLON MODERN —

SENIORI ȘI JUNIORI 
(individual) 

București 28 IX — 2 X

POLO

— etapa
— etapa
— etapa
— etapa
— etapa

5.

D19 și 26X

6—7.XI 1. CAMPIONATUL REPUBLI- —
EPUBLICAN CAN — RACHETOMODELE —
OPII I și 11 MACHETE

— etapa pe asociație
pînă la 15.VI —

pînă la 15.1 — etapa, pe județ
I 2—3.II pînă la 15. VII
1 8—9.III — etapa finală ~~~
III Rm. Vîlcea 5—6.VIII

10—ll.V 2. CAMPIONATUL REPUBLI- *
6—8.VI CAN — RACHETOMODELE

CLASICE
— etapa pe asociație

înă la 15—IV pînă la 15.VI
— etapa pe județ

a, Sf. Gheor- pînă la 15.VII
urești — etapa finală

10—ll.V Rm. Vîlcea 7—10. VIII
3. CAMPIONATUL REPU-

6—8.VI BLICAN DE RACHETOMO
REPUBLICAN DELE — JUNIORI II

TOAMNA — — etapa pe județ __
51 II în vacanța de primăvară

— etapa finală _
13—14X11 în tabăra centrală CNOP XII

AL ,
— etapa pe 

pînă la 
etapa pe 
pînă la 
etapa pe 
Teleorman 
etapa pe zone 
Năsăud, Arad, 
Dolj 
etapa finală 
Hunedoara

I. „CUPA SPERANȚELOR" 
(Pionierul) 

etapa pe localități 
pînă la 
etapa pe județ 
pînă la 
etapa finală 
Suceava 31

4 CAMPIONATUL 
REPUBLICAN 

AL SENIORILOR 
etapa pe 
pînă la 
etapa pe 
pînă la 
etapa pe 
Sălaj

județ
13 IV

25 V
zone Vaslui,

7—8
Bistrita-

VI

14—15 VI

27—29 VI

1

13

VI

VI

VII—3 VIII

localități
13 V

județ
23 V—31 VIII 

zone Cluj.
13—14 IX

1 CAMPIONATUL 
REPUBLICAN DIVIZIA A 

1979—1980
SERIA A Il-a

— turul I — etape duminică,
joi 2—6—9—13—16 XII

— turul II — etapă turneu
Cluj-Napoca 19—23 XII

— turul III — etapă
duminică 31 VIII—5 X

— turul IV — etapă turneu
București 8—12 X

SERIA A Il-a
— turul I — etapă turneu

Arad 11—15 VI.
— turul II — etapă turneu

Tg. Mureș 6—10 VIII
— turul III — etape 

duminică 17.VIII — 14 IX
— turul IV — etape 

duminică 21 IX — 19 X
Turneele finale : datele de 

desfășurare vor fi comunicate 
ulterior, iar localitățile vor fi 
stabilite în funcție de clasa
ment.

2 „CUPA FEDERAȚIEI 
ROMANE DE NATAȚIE" — 

1980
— turul 4 V — 1 VI
— returul 22 VI — 20 VII
— finala 27 VII

3 CAMPIONATUL
REPUBLICAN — JUNIORI I
— turul — turneu zona de 

nord Cluj-Napoca 23—27.IV 
zona de vest Arad
zona de sud București

— returul — turneu zona de 
nord Tg. Mureș 18—22 VI 
zona de vest Oradea
zona de sud București

— turneu! final
Cluj-Napoca 13—17 VIII

9 II
13 III

14 V
6 IX

22—23 XI

I
a
a
a 
a
CAMPIONATUL

REPUBLICAN PE ECHIPE 
SENIORI (m+f) 1980—1981 

Divizia A
13 IX 

Calificare
13 IX —14 XII 

. CAMPIONATUL
REPUBLICAN PE ECHIPE 

JUNIORI (m+f) 1980—1981
— tur 13—14 IX

7. CAMPIONATUL 
ASOCIAȚIILOR SPORTIVE 

„VOINȚA"
— etapa pe județ 

pînă la
— etapa finală

Tg. Mureș 29—31 VIII
8. „CUPA U.G.S.R."

— etapa orășenească
(municipiu) pînă la

— etapa pe județ 26
— etapa finală

II- a
III- a
IV- a
V- a

— tur 14 XII

— tur
6.

13 VII

VII 
VII
IX

RADIOAMATORISM
1. CAMPIONATUL 

REPUBLICAN DE UNDE 
SCURTE TELEGRAFIE—
TELEFONIE—MIXT — 
SENIORI ȘI JUNIORI

— etapa I 3.5 MHz 10 I
— etapa a Il-a 3,5 MHz 17 I
— etapa a III-a 7 MHz 8 VI
— etapa a IV-a 7 MHz 22 VI

2. CAMPIONATUL 
REPUBLICAN DE

RADIOTELEGRAPHS SALA 
REGULARITATE— RECEPȚIE 
VITEZA — TRANSMITERE 

VITEZA JUNIORI I ȘI II 
(m+f)

— etapa pe județ
pînă la 18 XII

— etapa finală
Timișoara 4—6 I

3. CAMPIONATUL 
REPUBLICAN DE RADIO
TELEGRAPHS SALA REGU
LARITATE — RECEPȚIE VI
TEZA — TRANSMITERE

VITEZA SENIORI (m+f)
— etapa pe județ 12—13 I
— etapa finală

București 23—26 I
4 CONCURSUL REPUBLICAN 

DE RADIOTELEGRAFIE 
SALA PIONIERI ȘI ȘCOLARI 

(m+f)
— etapa pe județ V—VI
— etapa finală VII

5. CAMPIONATUL 
REPUBLICAN DE RADIOGO
NIOMETRIE DE AMATOR 

3.5 si 144 MHz SENIORI, 
JUNIORI I ȘI JUNIORI ȚI 

(m+f)
— etapa pe județ IV
— etapa I calificare

Oradea 4—6 VI
— etapa a Il-a calificare

Piatra Neamț 28—30 VI
— etapa a III-a finală

Cîmpina 29—31 VII
6. CONCURSUL REPUBLICAN 
DE RADIOGONIOMETRIE DE 
AMATOR 3.5 MHz PIONIERI 

ȘI ȘCOLARI (m+f)
— etapa ne județ V—VI
— etana finală VII

7. CAMPIONATUL 
REPUBLICAN DE CREAȚIE 

TEHNICA — SENIORI,

3,5 MIIz — SENIORI ȘI JU
NIORI

— etapa I 20.XI
— etapa a H-a 27.XI
19. CUPA „ANIVERSAREA RE

PUBLICII" — 144 MHz.
— etapa I 26. XTI
— etapa a Il-a 27.XII
— etapa a III-a 28.X1I

20. „CUPA BUCUREȘTI" —
UNDE SCURTE ȘI ULTRA

SCURTE
— etapa I 3.HT
— etapa a Il-a 2.VI
— etapa a III-a LIX
— etapa a IV-a LXII
21. „CUPA VICTORIEI" — 
ULTRASCURTE — SENIORI

ȘI JUNIORI
3—4.V

22. „FLOAREA DE MINA" — 
ULTRASCURTE

5—6.VII
23. „TROFEUL CARPAȚI" —

ULTRASCURTE
— etapa I 19. VII
— etapa a Il-a 20. VII
24. „CUPA BUCOVINEI" — 
RADIOTELEGRAFIE SALA —

JUNIORI (m + f)
30—31.VIII

RUGBY
1. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — SENIORI — DIVIZIA

A — EDIȚIA 1979—1980
— tur

5. 12, 15, 19, 22, 26 VIII 
14, 17, 21, 24, 28, 29 X

4 XI
— retur

2, 9, 16, 19, 23, 26 III 
20.IV I 18—25.V I 

1. 2, 15, 22.VI 
Calificare pentru Divizia A —■ 

ediția 1980
București 27. 29. 31.V

2. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — DIVIZIA B — TINE-

în Divizia B — tineret

RET — EDIȚIA 1979/1980
— tur 16, 23, 30.IX |

7, 14. 21. 28.X |
4, 11. 18. 25X1

— ’retur 9, 16. 23. 30.III )
6. 13, 20, 27.IV l

4, 11, 18 V
Turneul de baraj — promovare

București 26, 28. 30.V
3. „CUPA FEDERAȚIEI RO
MANE DE RUGBY" — EDIȚIA 

1979/1980
— tur 7.X I

11, 18. 25.XI ! 
2X11

— retur 9X11
30.III î 6. 13, 27.IV

— turnctfl final
București 4, 7, ll.V



4 CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DIVIZIONAR — JU
NIORI ȘI ȘCOLARI — EDI

ȚIA 1979/1980
— tur 16. 23. 30.IX ;

10, 14. 17, 21. 24. 28 X |
4 XI

— retur
11, 14, 18, 25. 26XI| 

13. 20, 27.IV î 
4, 7, ll.V

— turneul final
— etapă preliminară 25.V
— etapă finală 1, 3, 5, 7.VI
5. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — SENIORI DIVIZIA A

— EDIȚIA 1980/1981
— tur 6.VIII—20.XI
6. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — DIVIZIA B — TINE

RET — EDIȚIA 1980/1981
— tur 17.IX—12.XH
7. „CUPA FEDERAȚIEI RO
MÂNE DE RUGBY" — EDIȚIA

1980/1981
— tur 5.IX—3.XII
8. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DIVIZIONAR DE JU
NIORI ȘI ȘCOLARI — EDIȚIA

1980/1981
— tur 30.IX—3.XII

SĂRITURI ÎN APĂ

4. CAMPIONATUL REPUBLI
CANINDIVIDUAL — JUNIORI 

ȘI COPII (m + f)
— etapa pe asociații 

(1/16 de finală)
1 X—10 XII 

localități 
finală)

20 XII—1 II 
județ

etapa Pe
(1/8 de

— etapa pe 
și municipiul București 
(1/4 de finală)

etapa finală
— juniori I 

Mamaia
— juniori II 

Neptun
— junioare

Neptun
— junioare 

Neptun
5. „CUPA

Sinaia
6. „CUPA DE
Herculane
CAMPIONATUL REPUBLI-

I

II

8

10.11—31.VII

17—26.IX

17—26.IX

1. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — SENIORI (m + f)

— etapa pe localități
pînă la 20.VI

— etapa finală
București 4—6.VII

2. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — JUNIORI (m + f)

— etapa pe localități
pînă la 10.VIII

— etapa finală
București 15—17.VIII

3. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — COPII (m + f)

— etapa pe localități
pînă Ia 30.VII

— etapa finală
Brăila 22—24.VIII

4. CONCURSUL REPUBLICAN 
— BAZIN ACOPERIT —

SENIORI (ni + f)
— etapa pe localități

pînă la 20.III
— etapa finală

Sibiu 4—6.IV
5. CONCURSUL REPUBLICAN 

— BAZIN ACOPERIT —
JUNIORI (m + f)

— etapa pe localități
pînă la 5.III

— etapa finală
București 28—30.III

6. CONCURSUL REPUBLICAN 
— BAZIN ACOPERIT —

COPII (m + f)
— etapa pe localități

pînă la 25.III
— etapa finală

Cluj-Napoca 10—12.TV
7. „CUPA CLUBURILOR SPOR

TIVE" — ECHIPE
Sibiu 20—22.XII

8. CONCURS REPUBLICAN —
GRUPE VIRSTĂ

— etapa pe localități
pînă Ia 10.XI

— etapa finală
Cluj-Napoca 24—26.XI
(București)

9. CONCURSURI DE VERI
FICARE

trimestrial

SAH
1 CAMPIONATUL 

CAN — ECHIPE
— categoria A 

Neptun
— categoria B 

Herculane, Tg.

REPUBLI- 
MIXTE

13—23.IV

Mureș 
. 13—23.1V

Concurs de calificare
— etapa pe localități și județe

pînă
— etapa interjudețeană

la 15.11

— faza I 9.III
— faza a II-a 30.III
— faza a IlI-a 20.IV
— faza finală
Deva 11—16.V

2 CAMPIONATUL REPUBLI-
CAN INDIVIDUAL — SE-

NIORI
— etapa pe asociații

(1/16 de finală)
20 X—31X11

— etapa pe localități
(1/8 de finală) 10.1—15.III

— etapa de județ
și municipiul București
(1/4 de finală) l.IV—l.VII

— etapa de zonă (1/2 de finală)
Baia Mare. Neptun, Suceava 

7—19.X
— etapa finală — B

București și Sovata
20 X—15 III

— etapa finală — A
Ploiești 4—21.XII

3. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN INDIVIDUAL — SE

NIOARE
— etapa pe localități

(1/8 de finală)
20.X.1979—15.III

— etapa pe. județ
și municipiul București
(1/4 de finală) l.IV—l.VII

— etapa de zonă (1/2 de finală)
București. Satu Mare. Ti
mișoara. Bistrița 8—20 X

— etapa finală
Cluj-Napoca 19 XI—6 XII

Pag.a6a|Sportul

Poiana Brașov 22—25 III
D. - SĂRITURI Șl 

COMBINATA NORDICA
1. CONCURSUL 

DE DESCHIDERE 
SENIORI ȘI JUNIORI

Predeal 16 XII
2. — CAMPIONATUL REPU

BLICAN DE JUNIORI
Predeal 10 II

3. — CAMPIONATUL REPU
BLICAN DE SENIORI

Borșa 2 II
4. — CONCURSUL REPUBLI

CAN DE COPII
Rîșnov 9—10 III

5 — „CUPA F.R.S.B." — SE
NIORI ȘI JUNIORI

Borșa 19 IT

SCRIMĂ

Craiova
— sabie

Craiova

24 IX

25 IX
— etapa a II-a
— floretă masculin

București 4 XI
— floretă feminin

București 5 XI
— spadă

București 4 XI
— sabie

București 5 XI
B. ECHIPE

— etapa I
— floretă masculin

Craiova 22 IX
— floretă feminin

Craiova 23 IX
— spadă

Craiova 26 IX
— sabie

Craiova 27 IX
— etapa a n-a
— floretă masculin

București 6 XI
— floretă feminin

București 7 XI
— spadă

București 6 XI
— sabie

București 7 XI
6. — CAMPIONATELE RE-
PUBLICANE — JUNIORI H

— etapa finală
București 8—14 IX

6. — CONCURSUL REPU
BLICAN PE ECHIPE — 

COPII
— etapa pe localitate

pînă la 15 VI
— etapa pe județ

pînă la 15 VII
— etapa de zonă

pînă la 15 VII
— etapa finală

Tîrgoviște 25—31 VIII
7. — „CUPA UNIRII"

București 21—27 I
8. — CUPA „16 FEBRUARIE"

București 11—17 II 
9. „CUPA 8 MARTIE"

București 1—7 III
10. — CRITERIUL 
DE PRIMĂVARĂ

București 7—13 IV
11. — CONCURSUL DE CALI

FICARE — ECHIPE — 
SENIORI

— etapa pe localitate
pînă la 30 VI

— etapa pe județ
pînă la 1 IX

— etapa finală
București 15—21 IX

12. „CUPA CLUBURILOR
SPORTIVE ȘCOLARE"

Constanța 1—6.VIII
13- CAMPIONATUL REPUBLI

CAN UNIVERSITAR
— etapa interfacultăți

pînă la 4.V
— etapa pe centru universitar

pînă «la 18.V
— etapa finală

Constanța 30.V—4.VI
COMPETIȚII CU CARAC
TER REPUBLICAN ORGA
NIZATE DE COMISIILE 
JUDEȚENE Șl SECȚIILE 

DE TENIS
1. „CUPA STEAUA" — SE

NIORI
I

2. „CUPA TENIS CLUB" —
COPII — JUNIORI

București IV
3. „CUPA ȚARII CRIȘURI-

LOR“ — SENIORI
Oradea IV

4. „CUPA DUNĂRII" — COPII
— JUNIORI

Galați V
5. „CUPA SARMIS" — COPII

— JUNIORI
Deva V

6. „CUPA OLTENIEI" — CO
PII — JUNIORI

7- „CUPA CONSTRUCTORUL" 
— SENIORI — JUNIORI 
Brăila V

8. „CUPA TELEORMANULUI"
— COPII — JUNIORI 

Alexandria V
9. „CUPA IAȘULUI" — COPII

— JUNIORI
Iași V

10. „CUPA LACUL ROȘU" —
COPII — JUNIORI

Gheorgheni V

17—26.IX
MARTIE"

28.11—8.III 
TOAMNĂ**

11—20.XI
7.
CAN INDIVIDUAL

L — CAMPIONATUL REPU
BLICAN PE ECHIPE — SE
NIORI — DIVIZIILE A ȘI B 
— etapa I

UNI-
VERSITAR

— etapa interfacultăți
pînă la 20 XII

— etapa pe centru universitar
pînă la 12.1

— etapa finală
Poiana Brașov 6—17.11

8. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DE ȘAH PRIN CORES

PONDENTĂ
9. CAMPIONATUL REPUBLI

CAN DE COMPOZIȚIE
ȘAHISTĂ

10. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN ȘCOLAR — ECHIPE

— etapa interjudețeană

— etapa pe școală
X—XI

— etapa pe localitate
i—n

— etapa pe județ 
pînă la 25.III

6—ll.IV
— etapa finală

Brașov 26—30.VII

SCHI-BIATLON

L

2.

3.

A. - SCHI ALPIN
COPII

— CAMPIONATUL NA
ȚIONAL ȘCOLAR

Sinaia 
CONCURSUL 
Sinaia 
CONCURSUL

28 ii — i m
REPUBLICAN

5—8 III 
REPUBLICAN

UNITĂȚI CU PROFIL
Poiana Brașov 13—15 III

JUNIORI
1. CONCURSUL DE DESCHI

DERE
Predeal 15 XII
2. CONCURS NAȚIONAL 

ȘCOLAR
Sinaia 28 II—1 III

3. CONCURSUL NAȚIONAL 
UNITĂȚI CU PROFIL

Sinaia 13—15 III
4. CAMPIONATUL

REPUBLICAN
Poiana Brașov 19—22 HI

SENIORI
1. CONCURSUL 

DE DESCHIDERE
Predeal 15- XII

2. CAMPIONATUL 
REPUBLICAN

Poiana Brașov 12—15 II
3. CAMPIONATUL 

UNIVERSITAR
Paring 21—23 III

4. „CUPA F.R.S.B."
Bucegi 12—13 IV

B. - SCHI FOND
COPII

1. CAMPIONAT NAȚIONAL 
ȘCOLAR

Vatra Dornei 15—16 II
2. — CONCURSUL 

REPUBLICAN
Azuga 23—24 II

3. — CONCURSUL REPUBLI
CAN — UNITĂTI CU PROFIL

Fundata 17—18 III
JUNIORI

1. — CONCURSUL 
DE DESCHIIERE

Predeal 16 XII
2. CAMPIONATUL 

NAȚIONAL ȘCOLAR
Vatra Dornei 15—16 II

3. — CAMPIONATUL 
REPUBLICAN

Poiana Brașov 7—9 II
4. — CONCURSUL REPUBLI
CAN — UNITĂȚI CU PROFIL

Fundata 17—18 II
5. „CUPA F.R.S.B."

Semenic 12—13 IV
SENIORI

I. CONCURSUL 
DE DESCHIDERE 

Predeal 16 XII
2. — CAMPIONATUL

REPUBLICAN
Poiana Brașov 19—21 III

3. — CAMPIONATUL
UNIVERSITAR

Paring 23 III
4. — „CUPA F.R.S.B."

Semenic 12—13 IV
C. BIATLON

1. — „CUPA F.R.S.B." — SE
NIORI ȘI JUNIORI

Predeal 27—29 XII
2. — CONCURSUL REPUBLI
CAN PENTRU UNITĂȚI ȘCO

LARE CU PROFIL
Poiana Brașov 8—10 II
3. — CONCURSUL REPUBLI

CAN DE COPII
Rîșnov 29 II

4. — CAMPIONATUL REPU
BLICAN — SENIORI

ȘI JUNIORI

— floretă masculin
București !

— floretă feminin 
Satu Mare

— spadă 
București

— sabie
Brașov

— etapa a H-a
— floretă masculin 

București
— floretă feminin 

București
— spadă București
— sabie București
— etapa a Hl-a
— floretă masculin 

București
— floretă feminin 

București
— spadă
— sabie
2,

26—27 IV

9—10 II

8—9 în

10—11
10—11
17—18

16—17

23—24
25—26
18—19

V

V
V
V

X

X
X
X 

REPU-

București 
București

— CAMPIONATUL 
BLICAN INDIVIDUAL — 

SENIORI
FAZA I LOCALA

— FAZA A II-A — FINALA
— etapa I
— floretă masculin

București 21 III
— floretă feminin

Satu Mare 25 IV
— spadă București 8 II
— sabie

Brașov T III
— etapa a Il-a
— floretă masculin

București 16 V
— floretă feminin

București 9 V
— spadă

București 9 V
— sabie

București 16 V
3. — CONCURS DE CALIFI

CARE (echipe)
— etapa I
— floretă masculin

Bacău 26 VI
— floretă feminin

Bacău 27 VI
— spadă

Bacău 29. VI
— sabie

Bacău 28. VI
— etapa a II-a
— floretă masculin

Galați 2 X
— floretă feminin

Galați 3 X
— spadă

Galați 4 X
— sabie

Galați 5 X
4. — CAMPIONATUL REPU-

BLICAN DE TINERET
A. INDIVIDUAL

— FAZA I LOCALA
— FAZA A II-A — FINALA
— etapa I
— floretă masculin

Oradea 4 IX
— floretă feminin

Oradea 5 IX
— spadă

Oradea 8 IX
— sabie

Oradea 9 IX
— etapa a II-a
— floretă masculin

Satu Mare 4 XII
— floretă feminin

Satu Mare 5 XII
— spadă

Satu Mare 5 XH
— sabie

Satu Mare 4 XII
B. ECHIPE

— etapa I
— floretă masculin

Oradea 6 IX
— floretă feminin

Oradea 7 IX
— spadă

Oradea 10 IX
— sabie

Oradea 11 IX
— etapa a II-a
— floretă masculin

Satu Mare 6 XII
— floretă feminin

Satu Mare 7 XII
— spadă

Satu Mare 7 XII
— sabie

Satu Mare 6 XII
5. — CAMPIONATELE RE-
PUBLICANE — JUNIORI I

A. INDIVIDUAL
— FAZA I — LOCALA
— FAZA A II-A — FINALA
— etapa I
— floretă masculin

Craiova 20 IX
— floretă feminin

Craiova 21 IX
— spadă

A. INDIVIDUAL
— FAZA I — LOCALĂ
— FAZA A II-A —
— etapa I
— floretă masculin 

Baia Mare
— floretă feminin

Bala Mare
— spadă 

Baia Mare
— sabie 

Baia Mare
— etapa a H-a
— floretă masculin 

București
— floretă feminin 

București
— spadă 

București
— sabie 

București
B. ECHIPE

— etapa finală
— floretă masculin 

Baia Mare
— floretă feminin

Baia Mare
— spadă

Baia Mare
— sabie 

Baia Mare
L — CONCURSURILE 

PUBLICANE DE COPII
A. INDIVIDUAL

— FAZA I — LOCALA
— FAZA A II-A —
— etapa I
— floretă masculin 

Ploiești
— floretă feminin 

Ploiești
— etapa a H-a
— floretă masculin 

București
—floretă feminin 

București
B. ECHIPE

— etapa finală
— floretă masculin 

Ploiești
— floretă feminin 

Ploiești

FINALA

24 V

. 28

29

25

1

2

2

1

V

V

V

XI

XI

XI

XI

26

30

31

27

V

V

V

V 
RE-

FINALA

5 IV

6 IV

14

15

7

VI

VI

IV

IV8
8. — „CUPA ROMÂNIEI" 

SENIORI — INDIVIDUAL
— FAZA I — LOCALA
— FAZA A II-A — FINALA
— floretă masculin 

București
— floretă feminin 

București
— spadă 

București
— sabie 

București
9. — CONCURSUL

CAN UNIVERSITAR

27 XI

28 XI

29 XI

30 XI
REPUBLI-

11. „CUPA TEXTILIȘTILOR"
— COPII — JUNIORI

Arad VI
12. „CUPA CARPAȚI" — SE-

NIORI[ — JUNIORI
Brașov VI

13. „CUPA LITORALULUI" —
COPII — JUNIORI

Constanța VI
14. „CUPA OLTULUI" - CO-

Pil ■- JUNIORI
Sf. Gheorghe VI

15. „CUPA ȘOIMII" — COPII
— JUNIORI

Sibiu VI
16. „CUPA DÎMBOVIȚA" —

COPII — JUNIORI
Tîrgoviște VI

17. „CUPA ARGEȘULUI" —
COPII — JUNIORI

Pitești VII
18. „CUPA TRANSILVANIEI"

— Iași 5—6 IV

TENIS DE CÎMP
1. — CAMPIONATUL REPU
BLICAN INDIVIDUAL — 

SENIORI (m+f)
— etapa pe localitate

pînă la 1 VI
— etapa pe județ

pînă la 1 VII
— etapa finală

București 7—13 VII
2. — CAMPIONATUL REPU

BLICAN INDIVIDUAL — JU
NIORI (m+f)

— etapa pe localitate
pînă la 15 VI

— etapa pe județ
pînă la 1 VIII

— etapa finală
Cimpina 18—24 VIII

3. — CONCURSUL REPUBLI
CAN AL COPIILOR

— etapa pe localitate
pînă la 1 V

— etapa pe județ
pînă la 1 VI

— etapa finală
Constanța 16—22 VI

4. — CAMPIONATUL REPU
BLICAN PE ECHIPE — 

SENIORI
Arad 28.1 V—4. V

5. — CAMPIONATUL REPU
BLICAN PE ECHIPE —

JUNIORI
— etapa pe localitate

pînă la 1 VII
— etapa pe județ

pînă la 1 VIII
— etapa de zonă

pînă la 1 IX

— SENIORI — JUNIORI -
Cluj-Napoca Vl“

19. „CUPA DR. PETRU 
GROZA" — COPII— JUNIORI

Oradea VII
20. „CUPA PROGRESUL" -

SENIORI — JUNIORI 
București VII

21. „CUPĂ MUREȘUL" — SE
NIORI — JUNIORI

Tg. Mureș VII
22. „CUPA CUPROM" — SE

NIORI — JUNIORI
Baia Mare VII]

23. „CUPA PĂCII"— SENIORI
— JUNIORI

Arad VIII
24. „CUPA ELECTRICA" —

SENIORI — JUNIORI 
Timișoara VIII

25. „CUPA NEPTUN" - SE
NIORI — JUNIORI 

Cîmpina VIII
26. „CUPA POLITEHNICA" -

SENIORI — JUNIORI 
București IX

27. „CUPA DINAMO" - SE
NIORI — JUNIORI

București (X
28. „CUPA DINAMO" - SE

NIORI — JUNIORI
Brașov IX

29. „CUPA SĂNĂTATEA" — 
SENIORI — JUNIORI

Satu Mare IX
30. „CUPA DELTEI" — COPII

— JUNIORI
Tulcea ;X

TENIS DE MASĂ
1- CAMPIONATUL REPUBLI
CAN INDIVIDUAL — SE

NIORI (m + f)
— etapa pe asociație



— etapa finală
— Concursul I 

Pitești
— Concursul II 

Arad
2. CAMPIONATUL 
CAN - ECHIPE -

(m+f)
— etapa pe județ
— turul I — echipă 

Craiova
— turul II 

(jocuri duble)
— turul III — etape sâptămi- 

nale (jocuri duble)
15. IX—10.XII

25—27.1

8—10.11
REPUBL1-

SENIORI

turneu
25—27.1 

etape săptămînale 
26.IV—22.VI

— probe glonț — pușcă + pistol
Alexandria 7—9-IV
Juniori, junioare
probe glonț — pușcă
Focșani 7—9.IV

Juniori, junioare
probe glonț — pistol
Brașov 7—9.IV
Seniori, juniori
probe talere
București 7—9. IV

— calificare 
PiteștiPitești 9—12.1

3. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN INDIVIDUAL — JU

NIORI I (m + f)
— etapa pe județ
— etapa finală

Craiova
4. CAMPIONATUL 
CAN — ECHIPE

(m + f)

5—6.V

30. V—1-VI
REPUBLI- 

JUNIORI I

6—9.III

4—7.IX

5—3.1
REPUBLI-

(m+f)

dublu

20—23.III

18—21.IX

l.V

13—15.V
12 (m+f)

20—21.XII
PRIMĂVARA”

18—20.1V 
TOAMNA"

— turul
Cluj-Napoca

— returul 
Bistrița

— calificare 
Pitești

5. CAMPIONATUL
CAN — JUNIORI II (m+f) ȘI 
CONCURSUL REPUBLICAN 

AL COPIILOR
echipe

— calificare 
Pitești

— turneul final 
Sf. Ghcorghe 
individual și

— etape pe centre 
pînă la

— etapa finală 
Tg. Mureș

<■ TURNEUL CELOR
— etapa finală 

București
7. „CUPĂ DE 

Sf. Gheorghe 
8. „CUPA DE
Brașov 10—12.X

9. „PALETA DE ARGINT”
Ploiești 29—31.VIII
10. „CUPA CLUBURILOR

SPORTIVE ȘCOLARE”
Craiova 8—11.IV

11- CAMPIONATUL REPUBLI
CAN UNIVERSITAR

— etapa interfacultăți 
pină la

— etapa pe centru 
pînă la

— etapa finală
Craiova

16.11
universitar

2.III

14—16.111

TIR
A. - GLONJ Șl
1. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — SENIORI. JUNIORI ȘI

COPII (m + f)
— probe 10 m

București 22—23.XII
2. CAMPIONATUL REPUBLI

CAN — SENIORI
— probe glonț

București 5—7.VI
3. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — SENIOARE, JUNIORI,

JUNIOARE
— probe glonț-pușcă

Focșani 11—13.IX
— probe glonț-pistol

Arad 11—13.IX
i. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — SENIORI, JUNIORI
— probe talere

București 11—13.IX
“ ,CUPA DE IARNĂ”
NIORI, JUNIORI ȘI

(m+f)
— probe 10 m 

București
6. „CUPA FEDERAȚIEI 

ROMANE DE TIR”
— probe 10 m

București' 19—20.1
7. „CUPA PRIMĂVERII”

Seniori, senioare

TALERE

8. „CUPA ROMÂNIEI" 
Seniori, senioare

— probe glonț 
pușcă + pistol
București 23—25.V

Juniori, junioare
— probe glonț — pușcă

Iași 23-25.V
Junioare, juniori

— probe glonț — pistol
Arad 23—25.V
Seniori, juniori

— probe talere
București 23—25. V

9. „CUPA SPERANȚELOR” Șl 
„CUPA DE VARĂ” 

Senioare, juniori, junioare
— probe glonț — pușcă

Focșani 28—30.VIII
Senioare, juniori, junioare

— probe glonț — pistol
Brașov 28-30.VIII

Seniori, juniori
— probe talere

Baia Mare 28-30.VIII
10. „CUPA ROMÂNIEI” 

Seniori, juniori și copii (m+f)
— probe 10 m

București 6—7.XII
11. CONCURSUL REPUBLI

CAN UNIVERSITAR (m+f) 
Cluj-Napoca 10—11V

B. - ARC
1. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — SALA — SENIORI,

JUNIORI ȘI COPII (m+f) 
Tg. Mureș 10—12.1

2. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — SENIORI (m+f) 
Satu Mare 27—31.VIII

3. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — JUNIORI ȘI COPII

(m+f)
Iași 8—10.IX

4. „CUPA PRIMĂVERII" — 
SENIORI, JUNIORI ȘI COPII

(m+f)
București 7—9-IV

5. „CUPA ROMANȚEI” — SE
NIORI, JUNIORI ȘI COPII

(m+f)
București 21—25.V

6. „CUPA SPERANȚELOR” ȘI 
„CUPA1 DE VARA" — SE
NIORI, JUNIORI ȘI COPII

(m+f)
București 4—6.VII .

7. „CUPA ROMÂNIEI" — SA
LA — SENIORI, JUNIORI ȘI

COPII (m+f)
București 22—23.X1I

TURISM-ALPINISM
ALPINISM

L ALPINIADA REPUBLICA
NA — SENIORI

— etapa de iarnă 
Piatra Craiului

— etapa de iarnă 
Făgăraș

— etapa de vară 
Cheile Breazului

11—16.11

10—16.III

10—12. VII
— etapa finală

Bușteni — Bucegi 25—27.IX
2. ALPINIADA REPUBLICA

s. - SE- 
COPII

NA — TINERET — FEMININ

5—6.1

— etapa de iarnă
Retezat 25.11—2. III

— etapa de iarnă —- școală
Făgăraș 17—30.III

— etapa de vară — școală
Bucegi — Padina 9—21. VI

— etapa de vară
Cheile Bicazului 7—9.VII

— etapa finală
Bușteni — Bucegi 22—24.IX 

3. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DE CĂȚARARE

— etapa finală

După meciul cu „olimpicii14 brazilieni

CÎND ÎNVĂȚĂM LECȚIA PRESSINGULUI ?
Cu meciul de mărfi, în compa

nia fdrmației olimpice a Brazi
liei, încheiat — cum se știe — 
cu un rezultat favorabil repre
zentativei de tineret a țării 
noastre, s-au declanșat pregăti
rile ultimei „operațiuni” oficiale 
a anului : Balcaniada de tineret 
— programată in Iugoslavia, tn 
luna decembrie. Cornel Drăgușin 
ți Ion Oblemenco, antrenorii ac
tualului Iot, ușor remaniat, se 
pot declara satisfăcuți de rezul
tat, ca și de unele perioade bune 
de joc din repriza a doua, ale 
reprezentativei. Ne-au plăcut In 
acest „test” siguranța lui Nițu 
(un portar înzestrat), Agiu șl 
Solomon II, „răutatea” ta joc a 
gălățeanulul Vlad, cunoscuta te
nacitate a lui Țicleanu, mișcarea 
tactică șl realizările acestui ve
ritabil „vîrf” de atac numit 
Terheș (in foarte bună dispoziție 
de joc), sprinturile lui D. Zamfir 
(căruia ti recomandăm mai mul
tă îndrăzneală) și debutul de 30 
de minute al fundașului Lică, de 
la F.C. Scornicești. Șl ne-a mai 
plăcut șl acea regăsire a încre
derii echipei din momentul cînd 
ea a fost egalată (oare de cîte 
ori echipele noastre nu șl-au 
pierdut capul cînd au fost ega
late pe teren propriu ? !).

Gustînd victoria, treeînd-o ta 
statistici, este de datoria noastră 
să relevăm șl aspectele mal pu
țin plăcute. Scăderile de ritm, 
pasele greșite, ineficienta ta a- 
tac (în faze clare ca lumina zi

lei ; atacanțli stau cu spatele la 
poarta adversă, tatîrzilnd acțiu
nile, dtod posibilitate apărători
lor adverși să clștige un tempo, 
să se regrupeze, să / se organi
zeze), randamentul mai slab al 
unor titulari (Gali, Suclu, Boze- 
șan — în prima repriză) au gre
vat jocul de ansamblu al repre
zentativei. Din capul locului ac
ceptăm șl unele circumstanțe o- 
blectlve (lotul s-a reunit abia du
minică la prînz, cel din Divizia 
B âu sosit seara tîrzlu), ceea ce 
nu poate înlătura Insă din dis
cuție alte două aspecte negative: 
pressingul șl viteza de joc. Inutil 
să repetăm că a face pressing 
înseamnă a nu ceda adversaru
lui inițiativa, a-1 pune probleme 
acolo unde el începe construcția 
jocului. El bine, brazilienii ne-au 
oferit o excelentă lecție practi
că, din acest punct de vedere, 
vizavi de atitudinea unora din
tre jucătorii noștri care în mo
mentul pierderii balonului se In
vitau la recuperare, se retrăgeau 
neindicat în treimea lor, cretad 
culoare convenabile de acțiune 
pentru adversar. In privința vi
tezei de joc, a realizării acelei 
dinamici din care se nasc ac
țiunile surprinzătoare de „con- 
tre-pled“, păcatele vechi conti
nuă. Unii (brazilienii în cazul de 
față) joacă mingea dintr-o bu
cată, din deviere, Iar jucătorii 
noștri stăruie să care balonul 
(campionatul ne-a scos perl albi) 
să „are terenul”, să facă multe

Cheile Bicazului 28—30.VII
4. „CUPA F.R.T-A."

— omologări premiere alpine 
toți masivii muntosi 20—31.VIII

TURISM
1. ÎNTÎLN1REA REPUBLICA
NA A DRUMEȚILOR „ȘTA

FETA MUNȚILOR”
— etapa județeană

LVI—19. VIII
— etapa finală

Dîmbovița 6—8.IX
2. INTILNIREA REPUBLICA

NA SPEO-SPORT
— etapă finală 5—10 X

SALVAMONT
1. RALIUL FORMAȚIILOR DE 

SALVAMONT
— etapa finală aplicații

practice Brașov 16—20.1
2. „TROFEUL F.R.T.A." 

Prahova 20—25. IX
ORIENTARE 

TURISTICA - SPORTIVA
1. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN INDIVIDUAL — JU
NIORI ȘI TINERET (m+f)
— etapa pe județ — iarna

19—20 I
— etapa finală — iarna

22—23 II
— etapa pe județ — ștafetă

29 VI
— etapa finală — ștafetă

25 VII
— etapa pe județ — vară

VIII
— etapa finală — juniori —

vară 9—10 IX
— etapa finală — tineret —

vară 11—12.IX
2. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN INDIVIDUAL — SE

NIORI (m+f)
— etapa pe județ — iarnă

19—20.1
— etapa finală — iarnă

22—23 II
— etapa pe județ — noapte

16— 17.V
— etapa finală — noapte

29— 30.V
— etapa pe județ — echipe

17— 18.V
— etapa finală — echipe

30— 31.V
— etapa pe județ — ștafetă

29.VI
— etapă finală — ștafetă

20.VII
— etapa pe județ — vară

3»—31.VIII
— etapa finală — vară

11—13-IX
3. „CUPA ROMÂNIEI"

— etapa finală 21—23. VII
4. „CUPA F.R.T.A." — SE-

NIORI
— etapa de iarnă 22—23.11
— etapa de sală 11—12.IV
— etapa de noapte 7—8. XI
5. CAMPIONATUL REPUBLI-

CAN UNIVERSITAR
— etapa pe centru universitar

pînă la 13 IV
— etapa finală 25—27.IV
6. CAMPIONATUL ASOCIA-
ȚIILOR SPORTIVE VOINȚA
— etapa pe județ

pînă la 25.V
— etapa de zonă
— zona I 7.VI
— zona a Il-a 21. VI
— zona a IlI-a 5.VII
— zona a IV-a 19.VII
— zona a V-a 2.VIU
— etapa finală 19—20.IX
7. CONCURSUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL COPII (11—12

ANI ȘI 13—14 ANI)
— etapa finală — vară

9—10.IX
8. CONCURSUL REPUBLICAN 
AL SENIORILOR (35—43 ANI)
— etapa finală — vară

11—12.IX 
CONCURSUL PENTRU TRE
CEREA NORMELOR DE CON

TROL
27—29 III și 26 VII

VOLEI
1. „CUPA ROMÂNIEI"

— feminin — retur 3.II—20. IV
— masculin — retur 3.II—13.IV
— turneul final locurile

1-6 (m+f) 7—ll.V
— turneul final locurile

7—12 (m+f) 14—18.V
2. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DIVIZIA A — SENIORI 

(m+f)
— turul (pe serii) 10—14.IX
— returul (pe serii) 24—28.IX

— turneu) final locurile 9—12
4—8.X

— turneul final locurile 1—4
11—15X

3 CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DIVIZIA B — TINE

RET (m + f)
— turul I! (returul) 27.1—23.ITI
— turul Ill
— turneul 1
— turneul 2
— turneul final

Calificare
— etapa pe județ
— etapa interjudețeană 4—8.VI
— etapa finală 18—22.VI
4. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — JUNIORI ȘI ȘCOLARI
— turul
— returul
— turneul

15—17.IV
10—13.V

28.V.—LVI

pînă la ll.V

pe grupe

23-IX—25. XI
20.1— 9.III

30.IV—4.V
30.IV—4.V

18—22.V
seriipe 

final

25. V

— turneul
— turneul

Calificare
— etapa pe județ 

pînă la
— etapa interjudețeană

25._ 29 VI
5. CAMPIONATUL REPUBLI

CAN — JUNIORI II
— etapa pe județ 

pînă la
— etapa de zonă
— etapa finală

16.III
6—10-IV

23—27.IV
EDIJIA 1980-1981

1. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DIVIZIA A - SENIORI

(m+f)
— turul 2.XI—28.XII
2. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DIVIZIA B - TINERET

(m + f)
— turul 21.IX—7.XII
3. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — JUNIORI ȘI ȘCOLARI

(m + f)
— turul 21.IX—30.XI
4. CAMPIONATUL REPUBLI

CAN — JUNIORI II (m + f)
— etapa pe județ

21-IX—15.III (1981)
5. CAMPIONATUL DE CALI
FICARE — SENIORI ȘI JU

NIORI (m+f)
— etapa pe județ
— seniori 21.IX—1.V.1981
— juniori 21.IX—15.V.19C1

VALORIFICAREA INTEGRALA A CALENDARULUI COMPETIȚIONAL
(Urmare din pag. I)

condițiile și particularitățile 
competițiilor olimpice.

• Calitatea ți eficiența prac
tică a competițiilor sînt condi
ționate în bună măsură de va
loarea sportivilor participanți 
la acestea. Avînd în vedere că 
la un număr însemnat de ra
muri sportive — atletism, volei, 
fotbal, baschet, handbal, tir, 
schi — o parte din sportivii 
secțiilor participante la cam
pionatele republicane de se
niori. tineret Și juniori nu au 
calitățile cerute de eșalonul 
cotnpetițional superior, se im
pune ca toate unitățile sportive 
cu sprijinul ți controlul consi
liilor locale pentru educație fi
zică șl sport să treacă imediat 
Ia verificarea și trierea efecti
velor de sportivi pe baza nor
melor stabilite de fiecare fede
rație, precum ți a normelor 
proprii privitoare la pregătirea 
fizică, tehnico-tactică și profi
lul moral. In cadrul acestei ac
țiuni se va proceda la promo
varea mai amplă și curajoasă 
a tinerilor talcntați, chiar ju
niorilor, direct în primele ca
tegorii competiționale. De ase
menea este necesar ca toate 
federațiile să sporească exigen
ța privind acordarea titlurilor

de campion național de seniori 
și juniori, prin ridicarea nive
lului haremurilor și cerințelor.

• Calendarul competițiilor 
republicane nu cuprinde decît 
principalele competiții centrale, 
deci o parte a sistemului nos
tru competitional. De aceea 
calendarele județene și locale 
au un rol hotărîtor în crește
rea bazei de masă a sportului 
nostru de performanță și în 
ridicarea nivelului general al 
performanțelor în toate ra
murile de sport. In acest sens 
la definitivarea calendarelor ju
dețene și locale, consiliile pen
tru educație fizică și sport In 
strînsă conlucrare cu organiza
țiile cu atribuții în activitatea 
sportivă vor avea în vedere 
următoarele : planificarea și or
ganizarea unor sisteme compc- 
titionale proprii, bogate, pentru 
sporturile prioritare care să 
cuprindă într-o activitate conti
nuă toate localitățile din județ, 
toate secțiile și unitățile spor
tive ! asigurarea unei activități 
competiționale permanente — 
săptămînale. pentru toate sec
țiile afiliate ți sportivii legi
timați și clasificați | introduce
rea pentru toate competițiile 
locale a unor norme ți hare
muri.
• Organizarea unor compe

preluări și atingeri de balon. 
Pînă să se dea o pasă ca lu
mea, adversarul s-a șl repliat șl 
nu rămîne altceva de făcut de
cît să se încerce „spargerea be
tonului", dacă este posibil, bine
înțeles.

Acestea ar fi, In mare, clteva 
din observațiile noastre pe mar
ginea partidei cu „olimpicii” bra
zilieni. Cu siguranță că antre
norii reprezentativei judecă a- 
cum la rece evoluția echipei 
noastre, înscriind pe agenda vii
toare! convocări (30 noiembrie) 
„concluzii)e-reper“ pentru reali
zarea acelor retușuri atît de ne
cesare ta jocul tinerilor noștri 
jucători. Cum timpul de pregăti
re este scurt, selecțlonabHii au 
marea obligație (ca șl antrenorii 
lor de la cluburi) să-șl corecte
ze „acasă” deficiențele, să arate 
ta meciurile din campionat că 
au înțeles acest deziderat major.

Stelian TRANDAFIRESCU

ȘTIRI... ȘTIRI...
■ CUPA „CONGRESUL AL 

XII-LEA AL P.C.R.", competiție 
organizată de C.M.E.F.S. Bucu
rești, programează astăzi, de la 
ora 15, pe Stadionul Republicii, 
partida Rapid — Selecționata Me
canică flnă-Metalul.
• CURSUL DE PERFECȚIO

NARE A ANTRENORILOR de la 
centrele de copil ți juniori 
(partea a n-a) va avea loc ta 
Capitală, ta perioada 5—11 no
iembrie.
• CLUBUL STEAUA anting 

că, taceptad de astăzi, pune ta 
vtnzare, la casele obișnuite, bi
letele de Intrare la IntUnirUe pe 
care le susține, pe, stadionul din 
Bd. Ghencea, sîmbătă 3 noiem
brie, cu „U” Cluj-Napoca, In ca
drul celei de a 12-a etape a Dl- 
viz'iei A șl miercuri 7 noiembrie, 
cu Nantes în „Cupa cupelor".

EXCURSII LA MECIURI OL FOTBAL
La filialele de turism 

bucureștene s-au pus în 
vînzare bilete pentru 
excursiile organizate la Pi
tești cu prilejul meciului 
F.C. Argeș — Nottingham 
Forest, din 7 noiembrie, și

la Turnu Măgurele pentru 
intîlnirea Chimia — Rapid 
București, din 11 noiembrie.

Se asigură transportul cu 
autocarul, bilete de intrare 
pe stadion și o gustare.

tiții locale speciale la atletism 
ți sporturile prioritare, nomi
nalizate în fiecare județ și lo
calitate : divizii județene și lo
cale, mai ales pentru juniori 1 
concursuri pe probe sau grupe 
de probe. pe categorii de 
vîrstă ) concursuri specifice, ca 
spre exemplu la box Centura 
Cibinului — Sibiu. Moldovei — 
Iași, Deltei — Tulcea | con
cursuri pentru realizarea unor 
noi recorduri ; concursuri pen
tru speranțe și cercuri olimpice.

• Organizarea unor între
ceri speciale pentru depistarea 
ți selecția talentelor. în ac
țiunile de selecție vor fi cu
prinse toate concursurile de 
masă și de performanță pentru 
copii ți juniori din cadrul „Da- 
ciadei”.

• Desfășurarea calitativ su
perioară a Calendarului repu
blican, calendarelor județene șl 
locale pe anul 1980 trebuie să 
determine realizarea integrală 
a indicatorilor prevăzuți în 
Programul de dezvoltare a ac
tivității sportive pe perioada 
1976—1980 în special a celor re
feritori Ia numărul sportivilor 
legitimați și clasificați pe ra
muri și județe, numărul secți
ilor pe ramuri de sport, indica
torii privind selecția Pe ramuri 
și județe.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 31 

OCTOMBRIE 1973
Extragerea I : 6 20 19 9 2S 40; 

extragerea a II-a : 2 31 10 38 21 18. 
Fond total de cîștigurl : 843.544 
lei din care 196.568 lei report la 
categoria 1.
CIȘTIGURILE TRAGERII EXCEP
ȚIONALE PRONOEXPRES DIN 

Zl OCTOMBRIE 1975
FAZA I : Categoria 1 : 2,25 va

riante autoturism „Dacia 1300” 
sau „Skoda 120L" și diferența în 
obiecte ; categoria a Il-a : 1,50
variante a 15.000 lei sau la ale
gere o excursie de două locuri în 
R.S. Cehoslovacă — R.P. Un
gară sau R.P. Ungară — R. S. 
Cehoslovacă — R.D. Germană — 
Austria și diferența în numerar ; 
categoria a în-a : 15,50 variante 
a 2.619 lei ; categoria IV-a : 69 a 
588 lei ; categoria V-a : 142.25 a 
285 lei ; categoria Vl-a : 5.177,50 a 
40 lei.

FAZA a n-a : Categoria A : 1 
variantă 25% a 12.500 lei ; catego
ria B : 17 variante a 5.166 lei ; 
categoria C : 89 a 987 lei ; cate
goria D : 3.014,25 a 60 leL

Autoturismele : Dacia 1300“ de 
la categoria I au fost obținute de: 
HADMAZY LUDOVIC din Brașov 
ți DUMITRESCU PETRE din Tîr- 
govlște.



HAADBAliȘIII ROMÂNI 
AII PLECAT 

IA BAICASIADÂ
Aseară . a părăsit Capitala 

selecționata masculină de hand
bal, care va participa la pri
ma ediție a Balcaniadei de se
niori. După cum am mai anun
țat, întrecerile vor avea loc în 
localitatea iugoslavă Vairaz- 
din, în zilele de 2, 3 și 4 no
iembrie.

Antrenorii Virgil Trofin și 
Cezar Nica au selecționat pen
tru această competiție 16 jucă
tori : Ionescu, Ncșovici, So
lomon — portari, Croitorii, S. 
Rădulcscu, Dumitru Marian, V. 
Cornea, Dcacu, Ștef, Tase, 
Flangea, Mide, Dumitru Gheor- 
ghe, Mihai Daniel, Dan Ma
rin, Orosz — jucători de cîmp.

Echipa română va întîlni, în 
ordine, reprezentativa Bulgariei 
(vineri), selecționata secundă a 
Iugoslaviei (sîmbătă) și prima 
reprezentativă a Iugoslaviei 
(duminică).

DIVIZIA NAȚIONALĂ DE HOCHEI
(Urmare din pag. 1)

re șl in atac, reușind egalarea 
tn mln. 17 : HERGHELEGIU a 
primit o pasă excelentă și a În
șelat vigilența lui Netedu.

Partea a doua a meciului am 
putea-o denumi o... repriză a ra
tărilor. Mai Intii Steaua a lost 
în inferioritate numerică, dar 
Tureanu șl Axinte n-au fructifi
cat, în mln. 24, două ocazii rari
sime. Apoi, cînd raportul nume
ric de pe gheață s-a echilibrat, 
a fost rîndul steliștllor să iro
sească cîteva posibilități de a 
marca, dintre care cele avute de 
Chiriță șl Cazacu, în minutele 
26 șl 27, au părut... goluri sigure. 
Finalul reprizei este marcat de 
două eliminări consecutive pen
tru dlnamoviști (Axinte și Cos- 
lea, piese de bază ale echipei), 
astfel că ultima treime găsește 
Steaua în superioritate numerică, 
pe care aceasta o și fructifică 
printr-un șut năpraznic al Iul 
JUSTINIAN, în mln. 31.

Urmează o perioadă de joc de 
mare tensiune, cu eliminări, ra
tări numeroase. Și cînd se părea 
că sflrșitul jocului va fi liniștit, 
o excelentă combinație de atac 
între Cazacu — V. Huțanu — 
PRAKAB este fructificată de ul
timul : 3—1 în favoarea Stelei. 
Urmează cite două eliminări din 
fiecare echipă și pe gheață se 
joacă o „miuță" în cite trei jucă
tori, PANA (Dinamo) și GHEOR
GHIU (Steaua) reușind să mar
cheze.

Cu 90 de secunde înainte de

IUGOSLAVIA-ROMÂNIA
(Urmare din pag. 1)

(minutele 10 și 20, față de una 
singură a gazdelor — Surjak, 
min. 35) n-au fost fructificate 
de același Mulțescu. Ușurința 
cu care au fost risipite cele 
două faze de gol avea să fie 
plătită la puțin timp după re
luarea jocului, cînd reprezen
tativa Iugoslaviei a înscris două 
goluri în numai două minute. 
Echipa noastră —• în general, 
apărarea Imediată — în special 
— își prelungise în mod neper- 
mis momentele de relaxare de 
după pauză. Evident șocat. 
„11 “-le nostru a făcut, în con
tinuare, cu greu față iureșului 
advers, timp de circa 10—15 
minute, după care a ieșit din 
nou decis la joc, hotărît să 
reducă din handicap. Și după 
o serie de atacuri neconcreti
zate, a venit golul lui Marcel 
Răducanu (la o centrare de la 
Augustin, abia intrat în joc), 
un gol care a fost acuzat, în 
finalul partidei, de partenerul 
de întrecere. Regretăm faptul 
că doar două minute de joc au 
decis, finalmente, soarta aces
tei partide. Cuvintele lui Mil- 
ian Miljanici, la sfîrșitul parti
dei — „fotbaliștii români m-au 
impresionat prin maturitatea în 
joc, ca și prin uncle individua
lități" — au apreciat compor
tarea echipei noastre.

S-au remarcat : M. Răducanu, 
Sameș, Ștefănescu, Dinu, Mul
țescu, Cristian și Tilihoi, acesta 
din urmă în pofida gafei să- 
vîrșite cu puține secunde îna
inte de deschiderea scorului. Ea 
nu poate fi uitată ușor : la lo
vitura, liberă executată de el, în 
loc să trimită scurt unui co
echipier, a preferat o transmi
tere la angajament, de la care 
a plecat pasa spre Sușici și apoi 
centrarea de gol. Mai slabi, as
tăzi, Bălăci și Crișan.

O evoluție încurajatoare a 
tricolorilor mai ales în prima 
jumătate a meciului, dar con
ducerea tehnică, în cadrul pla
nului de calificare la viitoarea

ECHIPA DE BOX A ROMÂNIEI
VA EVOLUA ÎN R.D. GERMANĂ

în cursul dimineții de azi, 
lotul reprezentativ de box al 
țării noastre urmează să plece 
în R. D. Germană, pentru du
bla întîlnire cu formația țării 
gazdă. Primul meci se va dis
puta vineri seara, în localitatea 
Rostock, iar cel de-al doilea, 
conform programului anunțat 
de organizatori, va avea loc 
duminică, la Wismar.

Oanștienți de dificultatea a- 
cestor confruntări, tehnicienii 
noștri au selecționat și pregătit 
un lot de 15 pugiliști, cei mai

UMANII ÎȘI DISPUTĂ TITLUL MONDIAL DE DUBIU
Intre 2 șl 6 ianuarie 1930, in 

sala „Olympla" din Londra se 
vor desfășura întrecerile campio
natului mondial de tenis rezer
vat probei de dublu bărbați. 
Printre perechile favorite se nu
mără Peter Fleming — John Mc
Enroe (S.U.A.) — deținătorii ti
tlului, Tom Okker (O’anda) —

sfirșit. Steaua suportă o dublă 
eliminare și urmează, bineînțeles, 
un asalt furibund la poarta Iul 
Netedu. Dar acesta este „Învins" 
o singură dată șl... în ultima se
cundă de COSTEA, meciul în- 
cheindu-se cu victoria Stelei, ca
re revine pe primul loc in clasa
ment.

Foarte corect și atent arbitra
jul lui Gh. Tasnadl, la centru, 
ajutat de T. Szabo șl Șt. Enclu 
Ia cele două linii.

S.C. M. CIUC - DUNĂREA 
GALAȚI 12-3 (5-1, 5-1, 2-1)

In ciuda diferenței de scor, 
spectatorii au asistat la un med 
frumos,

Gazdele și-au asigurat, Încă 
din primele două reprize, un a- 
vantaj confortabil. Abia In ultima 
treime, ambiționați, gălățenli . au 
reușit să echilibreze întîlnirea. 
Au marcat : E. Antal (5), Miklos 
(2), Szentes, Gabrieli, Gereb, Bar- 
talis, Todor, respectiv Gherghlșan, 
Berdllă și Rociu.

A arbitrat A. Biro, ajutat de 
I. Becze șl L. Petras.

UNIREA SF. GHEORGHE - 
METALUL RĂDĂUȚI 13-3 

(2-0, 3-1, 8-2)
Au marcat pentru Învingători 

Kemenessy șl Csedo (cite 3), 
Both (2), Niță, Gherman, Ungu- 
reanu, Dumitru, Csata șl Curelaru 
(2), Diaconescu pentru Metalul.

A condus R. Cristescu, ajutat
de I. Becze și Z. Roth.

V. PAȘCANU — coresp.

21 ÎN PRELIMINARIILE
ediție a campionatului mondial 
1982 din Spania, va trebui, cre
dem, să mai aducă îmbunătă
țiri in privința selecției, ca șl 
in perfecționarea ideii de joc.

Arbitrul Jan Redeifs, din 
R. F. Germania, a condus bine 
următoarele formații :

IUGOSLAVIA : Pantellci — 
Hagici, Zaieț, Primoraț, Staro- 
vlah — Șestici, Sliskovici (min. 
88 Staicovici), Surjak (min. 84 
Țukrov) — Petrovici, Z- Vu- 
jovici, Sușici.

ROMÂNIA : Cristian 7 — Ti
lihoi 6+, Sameș 7 (min. 88 Ni- 
colae), Ștefănescu 7, Munteanu 
II 6 — Dinu 7, Mulțescu 7, Bo- 
loni 6 — Crișan 5, M. Rădu
canu 8, Bălăci 5 (min. 77 Au
gustin).

FILMUL MECIULUI
Meciul începe sub semnul echi

librului șl cei care sînt mai a- 
proape de deschiderea scorului 
sînt jucătorii noștri. Astfel, in 
min. 10, Tilihoi îl deschide pe 
Crișan, care îl „vede” pe Mul
țescu demarcat în mijlocul ca
reului, îi transmite balonul, dar 
șutul acestuia din urmă trece pe 
lîngă poarta apărată de Pante- 
lici. Mare ocazie ratată ! Ju
cătorii iugoslavi nu reușesc 
să lege jocul în fața funda
șilor noștri, bine grupați în preaj
ma careului. Un nou contraatac 
al „tricolorilor” (min. 20) se 
soldează cu o nouă mare ratare : 
autor același Mulțescu, care reia 
cu capul mingea centrată exce
lent de M. Răducanu, dar Pante
llci respinge cu* piciorul. Din a 
doua jumătate a primei reprize, 
jucătorii iugoslavi se arată din 
ce în ce mai inslstenți în ofen
sivă. Ei obțin primul corner în 
min. 21, rămas fără rezultat, 
pentru ca în min. 25 Z. Vujovici, 
scăpat singur spre poarta noas
tră, să fie oprit în extremis de 
Ștefănescu. Sameș se remarcă în 
min. 35, cînd trimite balonul în 
corner din fața lui Sliskovici. 
Peste un minut, Surjak expedia
ză balonul cu o lovitură de cap 
peste transversala porții lui Cris
tian.

Curînd după pauză, fotbaliștii 
iugoslavi reușesc să deschidă 
scorul. In min. 48, Sușici cen
trează de pe partea stingă și VU
JOVICI reia imparabil în plasă : 

în formă la ora actuală, din 
care vor fi alcătuite formațiile 
pentru cele două întîlniri cu 
boxerii din R. D. Germană.

După ultimul antrenament, 
antrenorul emerit Ion Popa 
ne-a declarat: „Sîntem con
vinși că ne așteaptă meciuri 
grele. Echipa R. D. Germane 
este puternică, in componența 
ei aflîndu-se mulți pugiliști cu 
performanțe remarcabile în Eu
ropa, dar băieții noșlri sini 
bine pregătiți și sperăm să se 
comporte bine".

Wojtek Fibak (Polonia), Râul 
Ramirez (Mexic) — Brian Got
tfried (S.U.A.) șl David Lloyd — 
Mark Cox (Anglia),

CAMPIONATELE BE ÎNOT 
ÎN BAZIN ACOPEBIT
ALE R. 0. GERMANE

La Rostock, în cadrul campiona
telor de înot în bazin acoperit 
aie R.D. Germane, Petra Schnei
der (15 ani) a stabilit cea mal 
bună performanță mondială pe 
400 m mixt (bazin de 25 m) in 
4:33,32.

CM DE HANDBAL
PENTRU JUNIORI
COPENHAGA, 31 (Agerpres). 

— La Copenhaga și in două 
localități din Suedia au conti
nuat meciurile C. M. de hand
bal pentru echipe de juniori. 
Rezultate înregistrate în cele 
două grupe ale turneului pen
tru locurile 1 — 8 : Dane
marca — Islanda 22—19; 
U.R.S.S. — Ungaria 26—17 I 
Suedia — R. D. Germană 18— 
17 ; Iugoslavia — Cehoslovacia 
17—15.

In grupa A pe primul loc se 
află echipa Iugoslaviei cu 4 P, 
urmată de Suedia — 4 p, Ceho
slovacia — 0 p, și R. D. Ger
mană 0 p.

în grupa B în fruntea cla
samentului se află U.R.S.S. — 
4 p. Urmează Danemarca — 
4 p. Islanda — 0 p și Un
garia — Op.

C. E. DE FOTBAL
1—0. Nu (rcc dccît două minute și 
avantajul gazdelor se mărește ; 
de data aceasta este rîndul lui 
Petrovici să centreze pe jos în 
careul nostru și SLISKOVICI să 
înscrie din apropiere : 2—0. După 
acest avantaj, atacurile jucăto
rilor iugoslavi se întețesc șl in 
min. 60 acțiunea personală a lui 
Sușici se încheie cu un șut din 
interiorul careului, Cristian fiind 
însă la post. De acum încolo, e- 
chipa noastră joacă mai mult pe 
..cartea atacului”, iese mai decis 
în ofensivă șl în min. 67 o cen
trare cu efect a lui Crișan îl 
obligă pe Pantelici să respingă 
cu dificultate balonul în corner, 
în min. 68 Munteanu expediază 
un șut periculos, dar portarul 
iugoslav reține, iar în min. 70 
o spectaculoasă acțiune personală 
a lui M. Răducanu se încheie cu 
un șut puternic, de la marginea 
careului, obligîndu-1 pe Pantellci 
să respingă cu dificultate. Efor
turile ofensive ale echipei noas
tre sînt încununate de succes în 
min. 79. cînd șutul-centrară? ne 
jos, al lui Augustin este fructi
ficat din marginea careului mic 
de M. RĂDUCANU care, de pe 
partea opusă, din unghi închis, 
trimite balonul în poartă : 2—1. 
In min. 88, M. Răducanu trimite 
un balon în careu. Sameș se înal
ță dar jenat de portarul Pante
lici, trimite mingea peste poartă.
CLASAMENTUL GRUPEI A III-*
1. Spania 5 3 11 10-4 7
2. Iugoslavia 5 3 0 2 9-6 6
3. România 5 12 2 7-8 4
4. Cipru 3 0 12 1-9 1

BASCHET ® In „Cupa cupelor”
masculin ; M.A.F.C. Budapesta
— Zadar (Iugoslavia) 104—109 ;
Doncaster (Anglia) — Ostende
67—73 ; K.F.U.M. Uppsala — M<^ 
mo Lugano 99—«7 ; Steinsel (Lu
xemburg) — Happoel Ramat Gan 
(israel) 91—105 ; Reykjavik — 
B. c. Caen 84—104.

BOX • La Budapesta au luat 
sfîrșit campionatele Ungariei. In 
ordinea celor 12 categorii (de la 
semimuscă la super-grea), titlu
rile au fost cucerite de : Kolota, 
Orban, Duduș. Nemeth, Takacs, 
Botos, Dani, Bakosh, Pem, Kuz
ma, Levay și Somody.

CICLISM • Cursa de 6 zile des
fășurată pe velodromul din 
Frankfurt pe Main a revenit pe
rechii Gregor Braun (R. F. Ger
mania) — Rene Pijnen (Otahda)

IIOCHLIȘIII UNiUNII SOVIIIICt
SE PREGĂTESC PENTRU LAKE PLACID ’80

Noutăți din tabăra campionilor mondiali
Fe afișul celei de-a XHI-a e- 

dițil a Jocurilor Olimpice de 
iarnă hocheiul pe gheață ocupă 
un loc de vedetă. Acestei discipline 
îi sînt rezervate șapte zile din 
programul întregii competiții, cu 
un total ce va depăși 80 ore de 
joc. Turneul olimpic de hochei 
va preceda însăși deschiderea 
„Olimpiadei albe”, primele sale 
meciuri fiind programate în 
după-amiazâ zilei de 12 februa
rie, în ajunul solemnității care 
va marca startul oficial al în
trecerilor de la Lake Placid. Se 
va juca pe două patinoare simul
tan, la vechea arenă olimpică 
(avînd sub cupolă tribune pen
tru 3.000 de spectatori) și la noul 
stadion central acoperit, recent 
inaugurat, cu 8.500 locuri.

Firește, nu este greu de pre
văzut care vor fi protagoniștii 

Fază de la ultima ediție a C.M. de la Moscova : un atac al 
hocheiștilor sovietici la poarta echipei vest-germane.

Foto : TAS3

acestui turneu. Ca totdeauna, în 
ultima vreme, cu șanse la ob
ținerea medaliilor se vor prezen
ta reprezentanții „celor 4 mari” 
în hochei șl anume echipele 
U.R.S.S., Cehoslovaciei, Suediei 
și Canadei, primele trei ocupînd, 
în această ordine, locurile pe 
podium în ultima ediție a cam
pionatelor mondiale, desfășurate 
în iama trecută, la Moscova. Dar 
acestora 11 se pot alătura și alte 
formații, în primul rînd cea re- 
prezentînd Statele Unite, gazda 
întrecerilor, eare va profita cu 
siguranță de această calitate pen
tru a-și spune un cuvînt mal 
greu în disputa fruntașilor spor
tului cu crosa și pucul.

Oricum, prima șansă revine, 
fără îndoială, hocheiștilor Uniu
nii Sovietice. Aceștia sînt ani
mați de dorința de a-și înscrie în 
palmares cel de-al 6-lea titlu de 
campioni olimpici, după cele 16 
obținute în campionatele mondia
le și nu mal puțin de 19 în dis
puta pentru supremație în hoche
iul european. Judecind după ulti
mele rezultate din marile com
petiții și în special în urma me- 
ciurilor-test susținute cu succes,

IN CAMPIONATUL EUROPEAN

In gr. 1, la Sofia : Bulgaria
In gr. 6, la Moscova : U.R.S.S.
La Blagoevgrad, s-a disputat 

meciul dintre echipele de tine
ret ale Bulgariei și Danemar
cei, contînd pentru preliminari-

NANTES - MECI NUL LA METZ
Campionatul Franței a conti

nuat cu desfășurarea întîlniri- 
lor celei de a 14-a etape. Echi
pa F. C. Nantes, care va întîlni 
pe Steaua în „Cupa cupelor", a 
jucat in deplasare cu formația 
Metz. Jocul s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate : 0—0. 
Celelalte rezultate. Angers — 
S. G. Paris 1—2 ! Nisa — Brest 
3—0 ! Bordeaux — Monaco 
3—1 | Bastia — Laval 2—1 ) 
Lille — Marsilia 1—1 ; Lyon — 
Sochaux 3—1 ; Strasbourg —

TELEX «TELEX
cu 617 p. Pe locul doi s-a clasat 
perechea Thurau (R. F. Germa
nia) — Scrcu (Belgia) cu 547 p.

HAI/TERE © Sportivii sovietici 
se pregătesc în vederea apropia
telor campionatelor mondiale, 
care vor începe, la 3 noiembrie, 
la Salonic. Din lot fac parte, 
printre alții, VoronlM (52 kg), 
Kolesnikov (60 kg), Vardanian 
(82 kg), Aralekov (110 kg) și Ta- 
ranenko (peste 110 kg) etc.

TENIS O în primul tur al tur
neului de la Tokio, Borg l-a e- 
liminat cu 6—7, 7—6, 7—6 pe a- 
mericanul Victor Amaya, Sadri 
a reușit să-1 învingă cu 6—3, 7—6 
pe compatriotul său Tanner. Alte 

în cursul sezonului trecut, cu re
prezentanții Ligii profesioniste 
nord-amerlcane (N.H.L.), chiar 
pe terenul acestora, șansele par 
să încline de partea hocheiștilor 
sovietici.

Care sînt ultimele noutăți în 
tabăra campionilor mondiali ? Ele 
ne sînt furnizate de însuși an
trenorul principal al echipei,' 
Viktor Tihonov. Intr-o serie de 
declarații făcute agenției de pre
să „Novosti“-Moscova, cunoscutul 
specialist sovietic apreciază ca 
foarte ridicate șansele jucătorilor 
pe care-i antrenează de a cu
ceri primul loc în turneul olim
pic. Aceasta, în ciuda faptului că 
echipa trece printr-o perioadă 
de înnoire cu o serie întreagă 
de tineri jucători. „Din aceasta 
nu trebuie înțeles că dorim să 
renunțăm la serviciile unor ase

menea echipieri de bază ca Vik- 
tor Mihailov — laureat cu „Cro
sa de aur” la ultimul campionat 
mondial —, Valeri Harlamov sau 
Vladimir Petrov, a precizat an
trenorul Tihonov. Dar nu este 
exclus ca aceștia să nu partici
pe la toate jocurile viitoare alo 
echipei, făcînd loc noilor pro
movați. Mă gîndesc, în primul 
rînd, la puternica tripletă de a- 
tacanți de la Torpedo Gorki, 
A. Skvorțov — V. Kovin — M, 
Varnakov, care s-a distins în în- 
tîlnirile cu formațiile N.H.L. 
Apoi, fundașii Starikov și Ghi- 
maev, mereu mai buni. însusi 
renumitul nostru portar Vladimir 
Tretiak este puternic talonat 
acum de tinărui Vladimir Mîșkin, 
în sensibil progres”.

După cum se vede, echipa so
vietică se poate prezenta într-o 
nouă componență pe gheața o- 
limplcă, în februarie. Sau chiar 
mai devreme, cu prilejul turneu-' 
Iul preolimpic, programat la 
Lake Placid între 14 șl 22 de
cembrie, cu două luni înainte de 
a fi aprinsă flacăra supremelor 
întreceri ale sporturilor cîe iarnă.

— Danemarca 3—0 (1—0).
— Finlanda 2—2 (0—0),

ile campionatului european.
Fotbaliștii bulgari au obtinut-
victoria cu 1—0 (1—0).

St. Etienne 1—0 j Nîmes — 
Nancy 4—2 ; Valenciennes — 
Lens 3—1. In clasament con
duce Monaco cu 21 p, urmată 
de Nantes — 19 p, St. Etienne 
— 19 p, Nîmes — 19 P, Stras
bourg — 18 p.

★
Selecționata Noii Zcelande, 

aflată în turneu în Scoția, a 
susținut un meci în compania 
formației Dundee, de care a 
fost învinsă cu severul scor de 
8—1 (3—0).

rezultate mai importante : Con
nors — Frawley 6—1. 4—6, 6—3 ; 
Gerulaitis — Pfister 6—7, 6—3.
C—2 ; Noah — Fukui 6—2, 7—5 ; 
Riessen — Smld 6—2, 6—3; Lendl — 
Edmondson 3—6, 7—6, 6—2; Tim 
Gullikson — Năstase 7—6, 4—6.
6—3. Au continuat meciurile tur
neului de la Paris, care are loc 
în sala „Coubertin”. Rezultate : 
Richardson — Lloyd 6—4, 6—3 ; 
Patten — Vasselin 6—1, 6—2 ;
Haillet — Freyss 2—6. 6—4, 7—5 ; 
Gottfried — Zugarelli 7—5, 4—6,
6—2 ; Barazzutti — Moretton 6—7, 
6—3, 6—4 ; Ramirez — Svensson 
6—4, 6—2. în turneul de la 
Koln: Mayer — Curren 6—2, 6—4; 
Saviano — Sanders 6—2, 4—6,
6—3 ; Eltcr — Paygan 7—5. 6—1 ; 
Slozil — Palm 6—:7, 7—6. 7—6 ; 
Moore — Fillol 6—4, 7—6 ; Pinner 
— Andrew 6—3, 7—6.


