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1 12 octombrie 1982. In a- 
ceastă zi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a sosit intr-o vizi
tă oficială de prietenie in Re
publica Populară Bulgaria, la 
invitația tovarășului Todor Jiv
kov, secretar general al Co
mitetului Centrai al Partidu
lui Comunist Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat al ~ 
publicii Populare Bulgaria.

Este a 36-a intilnire — 
ultimii 17 ani — dintre cei 
conducători de partid și 
stat, fiecare dintre ele avînd 
un rol de maximă importanță 
in dinamizarea raporturilor pe 
multiple planuri dintre cele 
două țări prietene și vecine.

Ceremonia sosirii a avut loc 
pe aeroportul din Sofia.

La coborirea din avion, to
varășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați cu deosebită căldură 
de tovarășul Todor Jivkov. Cel 
doi conducători și-au strins 
Îndelung miinile, s-au îmbră
țișat cv prietenie, manifestin- 
du-și deosebita satisfacție pen
tru prilejul de a se reintilni. 
Tovarășul Todor Jivkov a urat, 
de asemenea, un călduros bun 
venit tovarășei Elena Ceaușescu.

Pe aeroport domnește o at
mosferă sărbătorească, pe fon
dul căreia incepe vizita in Re
publica Populară Bulgaria a 
conducătorului partidului ți 
statului nostru. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu și tovarășul 
Todor Jivkov iau loc intr-o 
mașina escortată de motocl- 
ciiști. Mulțimea prezentă pe 
aeroport îi aclamă îndelung, o- 
vaționează neîntrerupt, pentru 
prietenia dintre țările, partide
le și popoarele noastre.

Aceeași atmosferă entuziastă, 
de sărbătoare, s-a regăsit pc 
întregul traseu ce leagă aero
portul de reședința oficială.

Un moment emoționant 
„Podul Vulturilor", ce 
chează, simbolic, granița 
chiului oraș.

Primarul orașului, Peter 
dureciki, adresează tovarășului 
Nicolae ^Ceaușescu, 
Elena Ceaușescu un 
bun venit.

O nouă oprire 
noului și impozantului 
lat al culturii. Un grup de ti
neri, in 
cru, aduce 
Ceaușescu 
Ceaușescu 
frățesc, al 
din Sofia.
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Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a depus, marți după-amiază, o 
coroană de flori la Mausoleul 
Iui Gheorghi Dimitrov.

★
Marți după-amiază, înalții 

oaspeți români au făcut o vi
zită protocolară tovarășului 
Todor Jivkov.

★
Marți, 12 octombrie, au în

ceput la Sofia convorbirile o- 
ficiaie intre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul To
dor Jivkov, secretar general al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria.

Tn cadrul convorbirilor, cei 
doi conducători de partid și de 
stat au subliniat cu satisfacție 
că relațiile româno-bulgare cu
nosc o dezvoltare susținută. A- 
preciind modul in care sini 
transpuse in viață sarcinile și 
obiectivele stabilite cu prile
jul intilniriior la nivel inait, 
faptul că acestea sc realizea
ză cu succes, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov au 
apreciat, iu același timp, că e- 
conomiile socialiste In plină 
dezvoltare ale României și 
Bulgariei oferă mari posibili
tăți pentru ridicarea pe o 
treaptă superioară a colaboră
rii bilaterale — îndeosebi in ee 
privește accentuarea laturilor 
calitative ale acestei colaborări 
și coopcrăii reciproe avanta
joase, — ceea ce corespunde 
intereselor fundamentale ale 
celor două popoare, servește 
cauzei socialismului, păcii și 
progresului in lume.

In continuare, cei doi condu
cători de partid și de stat s-au 
informat reciproe asupra mer- 
sului construcției socialiste în 
România și Bulgaria.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
participat, marți, la un dineu 
oficial oferit in onoarea lor de 
tovarășul Todor Jivkov, secre
tar general al Comitetului Cen
tral ai Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

In timpul dineului, desfășu
rat intr-o ambianță cordială, 
prietenească, tovarășii Todor 
Jivkov ți Nicolae Ceaușescu au 
rostit toasturi, urmărite cu 
deosebit Interes ți subliniate 
cu aplauze de cei prezențl.

Aseară, In med amical de lotDal, Lotul reprezentata — Scl. olimpică a Bulgariei 2-1 (0-0)

O VICTORIE CARE SE DA TOREAZĂ (DOAR)

TALENTE AU FOST, 
TALENTE SlNT...

Oferindu-ne la vedere 
trei selecționate româ
nești, din două generații 
de jucători, seara de ieri 

o 
dacă mai era 
- că fotbalul

ne-a demonstrat incă 
dată - 
nevoie 
nostru talente a avut și 
talente are.

De la ...
’70, cu Dumitru. Dobrin, 
Dumitrache, Dembrov- 
schi, Lucescu, Răducanu 
et comp, (ce trasee su
perbe a desenat ieri ac
tualul divizionar „B“ Du
mitru, inegalat in tot cu
plajul ; ce mingi super
be a „pus*  Dobrin; ce 
măiestre lovituri cu ex
teriorul ne-a arătat Du
mitrache), la promoția 
Mulțescu, Crișan, Mircea 
Sandu, Doru Nicolae ș.a„ 
pentru a ajunge la „ul
timul val“, cel al lui 
Rednic — Andone — Au
gustin — Cirțu — Turcu 
etc.

Firește, deși nu 
văzut ieri la 
ne-am gîndit și la atît de 
înzestratul lider de joc 
Bălăci, la Moraru, la 
Klein, fotbaliști exce- 
lențt.

Da, talente, multe ta
lente am avut și avem, 
iar observația scriitorului 
Mihnea Gheorghiu din- 
tr-un recent articol, 
„cantitatea de talent pe 
cap de locuitor este im
presionantă*  in țara 
noastră, se aplică per
fect și fotbalului româ
nesc.

Jucători talentați — da, 
echipe de valoare — nu 
prea, iată problema care 
ne-a pus-o spre 
tație — iar celor 
drept, tehnicienilor, 
rezolvare — această 
ri fotbalistică, in 
samblu o reușită a 
derației de specialitate și 
a C.N.E.F.S.

„floarea" anilor

i-am 
lucru.

medi- 
in 

spre 
sea- 
an- 
fe-

Marius POPESCU

Pentru un loc pc podium Ia „mondiale"

GIMNASTELE NOASTRE
TREBUIE SA St RAPORTEZE

NIVEL INTERNATIONAL
Important test în ve

derea apropiatelor con
fruntări internaționale cu 
miză — cu deosebire 
Campionatele balcanice 
de la Istanbul —, me
ciul internațional dintre 
echipele feminine ale 
României și Angliei a 
oferit antrenorilor și 
federației de specialitate 
suficiente elemente pen
tru aprecierea lucidă a 
stadiului de pregătire pe 
care l-au atins compo
nentele lotului nostru 
reprezentativ șl, deopo
trivă, pentru stabilirea 
viitoarelor orientări, atît 
în vederea campionate-

lor mondiale din 1983 cit 
(L in perspectivă, pen
tru Jocurile Olimpice din 
1984.

O primi constatare 
care s-a impus cu evi
dentă a fost aceea că 
echipa aliniată, intr-o 
formulă aproape nouă 
fată de precedentele In- 
tîlniri Internaționale, en 
nu mal puțin de trei de
butante, alcătuită pe 
scheletul chlpei campioa
ne a firii, C.S.S. Si-

Constantin MACOVEi

(Continuare 
în pag. a S-a)

Simona fi Camelia Renclu — surori geme
ne. componente ale echipei noastre repre

zentative

FINALULUI MAI BUN

Incheind o fazi frumos construit! de Cțrțu, Augustin înscrie 
primul gol al echipei noastre Foto : Dragoș NEAGU

Peste 60 000 de spectatori se 
aflau In tribunele stadionului 
„23 August" din Capitală cînd 
arbitrul a fluierat începutul par
tidei amicale, de verificare, pe 
cane lotul nostru reprezentativ 
a susțlnut-o în compania se
lecționatei olimpice a Bulgariei. 
Echipa noastră a apărut în te
ren mult schimbată față de ul
timele sale evoluții, fără Rednic, 
Ștefănescu (ambii rezerve), 
Moraru, Klein și Bălăci (indis
ponibili, ultimul accidentat în 
partida de sîmbătă). Pri
mele acțiuni ofensive au fost 
construite de jucătorii noștri, 
dar primul șut la poartă a fost 
expediat de formația oaspete, 
in min. 7. Apoi, peste un mi
nut rapidul Ganev a șutat din 
nou. de la 25 m, dar Ducadam 
a reținut. In min. 9, în replică, 
Gabor a șutat frumos, din în
toarcere, și portarul a scos in 
corner, de lingă bară. In min. 
19. din nou pericol la poarta 
oaspeților, cînd fundașul Kalcev 
a șutat in portarul său ! In 
min. 21, de la 30 m, Țicleanu 
a expediat un șut puternic, pe 
lîngă colțul din stînga, după 
care, în min. 22, la o ezitare 
a apărării noastre (și nu va fi sin-

18 m, însă Paicev a deviat ta 
corner. In min. 41, la o ieșiră 
greșită a lui Ducadam, Lîhcev 
a trimis peste poarta goală. Re
priza s-a încheiat cu un scor 
alb. după un joc de slabă cali
tate. cu acțiuni confuze. Jucă
torii noștri au fost vizibil in
comodați de marcajul strins al 
oaspeților, dar au și greșit în 
faze simple.

După pauză, oaspeții s-au lan
sat în atacuri rapide și în min. 
47, după ce a driblat aproape 
toată apărarea noastră, Ganev 
a șutat pe lîngă Ducadam, în 
bară, Iar Velkov, de la 6 m, 
a reluat imprecis. A ratat Au
gustin o bună situație (min. 48), 
pentru ca In min. 50 Ungu- 
reanu să-1 deposedeze pe Ganev 
într-o situație de gol. Meciul 
e aspru, se joacă de parcă ar 
fi o partidă de calificare. Echi
pa noastră are momente difi
cile și oaspeții deschid scorul 
In min. 62 : la o neglijență * 
fundașilor noștri, Petrov a re
cuperat balonul, a pasat lui
VELKOV. care a pătruns in
careu sl a înscris din unghi, 
cu un șut năpraznic : 0—1. După 
o perioadă de derută, fotbaliștii 
noștri au reușit să egaleze tn 
min. 71, “'
dreaptă, 
de fund, 
GUSTIN

cînd de P» partea 
din apropierea liniei 
Cîrțu a centrat și AU- 
a plasat balonul in

gura), Iovcev a scăpat singur, 
dar a șutat în plasa laterală a 
porții. In min. 28, Ducadam a 
avut un frumos reflex și a 
evitat golul la șutul aceluiași 
Iovcev. Peste două minute, Că
mătarii, cel mai bun jucător al 
echipei noastre, a pătruns Im
petuos. a țutat puternic de la

I ...................... a

Constantin ALEXE

(Continuare in pag a 2-a)
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„TUNARUL" VLAD HAGIU
A AJUNS LA GOLUL 1451!
Poloiștii dinamovlști se an

trenează zilnic, cu mare serio
zitate, In vederea debutului in
tr-o nouă ediție a Cupei cam
pionilor europeni. I-am intilnit 
Ia piscina din șos. Ștefan cel 
Mare, juctnd un meci amical 
cu formația Rapid. Un frumos 
gest al feroviarilor, mani rivali 
ai echipei campioane, care au 
venit să sprijine concret pre
gătirea formației conduse de 
Iullu Capșa pentru prestigioasa 
competiție continentală.

L-am urmărit tn mod special 
pe Vlad Hagiu, jucătorul des
pre care se vorbește tot mal 
mult în lumea polo-ului euro
pean. La 19 ani, el a deve
nit un veritabil tunar, de care

se tem realmente cei mai buni 
portari din țară șl de peste ho
tare. Recent, la Oradea, in 
turneul inaugural al campiona
tului național, Hagiu a punctat 
de 26 de ori în T meciuri, 
instalindu-se confortabil in 
fotoliul de lider al „Top-ulul 
Sportul". L-am reținut cileva 
minute după încheierea antre
namentului. pentru un scurt 
interviu.

— Vlade. ești mulțumit de 
sezonul ’82 ?

— Totul mi-a mers din plin. 
Campion de juniori și seniori

Adrian VASILIU

(Continuare in pag. a t-a)



Selecționata ’70 —
Selecționata ’80

UN MECI PENTRU SUFLET
Din nou foarte multi iubitori 

ai fotbalului au venit ieri, pe 
(tadionul „23 August", la reîn
tâlnirea cu premianțil promo
țiilor 70 și ’80, cu acei jucă
tori care au îmbrăcat de zeci de 
ori tricourile echipei naționa
le și, mai ales, cu cei care, 
cu 12 ani in urmă, le-au dus 
speranțele pină in Îndepărta
tul Mexic, la ediția din acel 
an a campionatului mondial. A 
fost, mai întîi. reîntâlnirea de 
la vestiare. Și reîntâlnirea ju
cătorilor cu foștii lor antre
nori, cu profesorii Angelo Ni- 
culescu și Constantin Cernă- 

Dobrin controlează cu măiestria-i recunoscută balonul sub pri
virile lui Mulțescu, Mircea Sandu fi Romilă. Foto: D. NEAGU

lanu. Revederi plăcute și emo
ționante, cu priviri Înțelegă
toare pentru noile fire albe 
din păr și pentru cele cîteva 
kilograme in plus. Cei din ge
nerația ’80, cel mai mulți din
tre ei încă foarte buni jucă
tori activi, afișează multă se
riozitate. Ceilalți, In frunte cu 
Necula Răducanu și Dobrin, 
degajează însă o bună dispozi
ție molipsitoare și aceasta se 
va transmite apoi și celor pes
te 60 000 din tribunele marii 
noastre arene, care i-au aplau
dat cu generozitate din toată 
inima pentru fotbalul oferit, 
pentru fazele frumoase de 
poartă, pentru goluri. Și go
luri au fost din belșug, unul 
mai frumos ca altul și toate 
izvorite din marele har pen
tru fotbal al celor care le-au 
creat și marcat cu dezinvoltu
ră. Romilă l-a Înscris pe pri
mul, in min. 8, după care Du
mitru a egalat, în min. 11. A- 
poi Lucescu a fructificat o cen
trare Ideală a lui Dembrovschl 
(min. 16). dar tricolorii ’80 au 
ripostat rapid prin Crișan, In 
min. 24. Repriza se va Încheia

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• LOTUL DE juniori 

U.E.F.A. *85  — DOUA MECIURI 
IN U.R.S.S. In cadrul pregăti
rilor pentru debutul in prelimi
nariile campionatului european, 
lotul de Juniori U.E.F.A. ’85 va 
pleca joi la Soci, unde va in- 
tflni in două meciuri amicale, 
programate la 15 șl 17 octombrie, 
selecționata similară a U.R.S.S.
• LA CEREREA clubului ir

landez, meciul Shamrock Rovers 
— Universitatea Craiova (prima 
manșă a turului doi din Cupa 
U-E.F.A.) se va disputa Joi ăl 
octombrie.

• »1 . „X", „2“„ Cunoscutul 
fotbalist italian Francesco Gra- 
slatii, titular al echipei Florenti
na șl al „squadrel azzurra" In 
poetul de atacant central, reco
mandă următoarele pronosticuri 
Pentru participanta la concursul. 
Pronosport de la sflrșltul acestei 
săptămînl : I. Avelllno — Floren
tina 2 ; II. Catanzaro — Ascoli 
X ; ni. Genoa — Cagliari 1 ; IV. 
Inter — Napoli 1, X ; V. Pisa — 
Verona 1, X ; VI. Roma — Cese
na 1 ; VII. Torino — Sampdo- 
rla 1, X, 2 : VIII. Udlnese — Ju
ventus X. 2 ; IX. Bari — Plsto-

PE MICUL ECRAN
JOI 14 OCTOMBRIE, ora 16,35, tn cuprinsul emisiunii „Sta

dion : «elecțiuni din ouplajul de fotbal disputat marți pe sta
dionul „23 August 1 echipele 1970—1980 șl România — Bulgaria 
(olimpici).

S1MBATA 16 OCTOMBRIE, ora 15 : fotbal, F, C. Argeș — 
F. c. Olt (transmisiune directă de la Pitești ; comentator — 
Radu Urzlceanu). în pauză șl după med: aspecte din finala 
Campionatului balcanic de tenis (transmisiune directă de la Ti
mișoara ; comentator — Sorin Satmarl).

DUMINICA 17 OCTOMBRIE, In cuprinsul emisiunii „Album 
duminical ; Fotbal internațional (rezumatele meciurilor Scoția 

R.D.G. ; U.R.S.S. — Finlanda ; Norvegia — Iugoslavia ; Aus
tria - Irlanda de Nord ; Belgia - Elveția ; Irlanda - Islanda, 
din preliminariile C.E. j comentator — Cristian Topescu) ; ora 
19,30 (programul n) s „Telerama-, emisiune realizată de Du
mitru Tănăsescu.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

EHESSSEH

însă cu avantajul celor de la 
Guadalajara, Dobrln, marele 
absent al meciurilor din „groa
pa cu lei". înscriind. In mim. 
28, un gol superb. După pau
ză a egalat din nou Crișan 
(min. 51) pentru ca, pe dura
ta a numai trei minute (53— 
55), Dumitru și Dumitrache — 
cu o reluare, In plasă, genia
lă — să-l învingă pe Speria
ta. Doru Nicolae (min. 60) șl 
Mulțescu (min. 64) au anulat 
handicapul de pe tabela de 
marcaj și, din acest moment, 
toți ochii s-au îndreptat spre 
Necula Răducanu, cel reintrat 

în joc, dar de astă dată In 
linia de atac ! Publicul a do
rit mult ca el să Înscrie un 
gol, Răducanu l-a marcat 
spectaculos, din voleu, în min. 
85 M. Sandu a egalat tn min. 
90 și zecile de mii de spec
tatori le-au mulțumit, prin a- 
plauze, tuturor celor 34 de ju
cători care le-au oferit, tn- 
tr-o frumoasă seară de octom
brie, un spectacol fotbalistic 
de neuitat. Scor : 6—6 (3—2).

SELECȚIONATA 70 : Rădu
canu — Sătmăreanu I. Lupes- 
cu. Pescaru, Mocanu — Dem- 
brovschi. Dumitru. Dobrin — 
Neagu, Dumitrache, Lucescu. 
Au mai Jucat Ghiță, Ivăncescu, 
Hălmăgeanu, Deleanu. Anca, 
Tătaru șl Domide.

SELECȚIONATA ’80 : Cris
tian — Cheran, Tilihoi, Nico
lae, Munteanu II — Beldeanu, 
Muttțescu. Romilă — Crișan, M. 
Sandu. D. Nicolae Au mal ju
cat Speriata, Negrilă, Vlgu, 
Stoica șl Mehedinții.

Partida a fost arbitrată de 
Aurei Bentu.

Lourențlu DUMITRESCU

• C. OȚET IN IRLANDA. An
trenorul principal al echipei U- 
niversltatea Craiova, C. Oțet, va 
urmări, duminică seara, pe ad
versara echipei sale. Shamrock 
Rovers, din cadrul turului n al 
Cupei U.E.F.A.
• DINAMO VA JUCA PE 

STADIONUL „23 AUGUST-. 
Partida dintre Dinamo Bucu
rești șl Politehnica Timișoara, 
din cadrul etapei a 11-a a Di
viziei .A-, se va disputa pe sta
dionul .83 August", stmbătă, de 
la ora 18,15.

less 1 ; X. Bologna — Lazio X, 
3 ; XI. Catania — Varese 1 ; XII. 
Como — Palermo X ; XIII. Peru
gia — Lecce 1.
• TRAGEREA OBIȘNUITA 

PRONOEXPRES de astăzi, 13 
octombrie 1982, se televizează in 
direct tnceptnd de la ora 16,25.
• CTȘTIGURILE CONCURSULUI

PRONOSPORT DIN 10 OCTOM
BRIE. Cat. 1 (13 rezultate) : 1
variantă 25% — autoturism Da
da 1300 ; eat. 1 (12 rezultate) : 
30 variante 25% a 7.280 lei ; cat. 
3 (11 rezultate) : 17 variante 100% 
a 2.454 lei șl 497 variante 25% a 
614 lei. Report In categoria 1 t 
112.011 ld. Autoturismul „Dada 
1300“ de la cat. 1, precum șl o 
suită de alte clștlguri la cele
lalte categorii, au revenit parti
cipantului EMIL ONACA din 
ClUj-Napoca.

0 VICTORIE CARE 

SE DATOREAZĂ riNAlBllJI 
(Urmare din pag. 1) 

colțul lung, printre .pădurea" 
de picioare din fața porții lui 
Pelcev. în min. 73, o nouă ra
tare a Iul Augustin (tot la cen
trarea lui Cirțu). Dealtfel, era- 
ioveanuf va face și faza din 
min, 82, cînd a „întors" o minge 
de pe tușă, I-a „întors" șl pe 
portar, a centrat ți REDNIC a 
reluat In gol, de Ia 7 m : 2—1. 
Erau, de fapt, golurile lui 
Cirțu, care, din păcate, avea 
să ae accidenteze (ca și Custov) 
și să părăsească terenul, spo
rind astfel numărul înlocuiri
lor, care au influențat și ran
damentul echipei. Victoria se 
datorează evoluției mai bune 
din final.

Arbitrul Dan Petrescu (ajutat 
la linie de M. Constanunescu 
șl M. Huștiuc cu greșeli, in 
special ultimul) a condus satis
făcător echipele :

LOTUL NAȚIONAL : DUCA- 
DAM — M. Mihai (min. 46Red- 
nic), Iorgulescu (min. 46 Ștefă- 
nescu), ANDONE, Ungureanu 
— Țicleanu, Custov (min. 34 
Augustin). Boldni — Gabor, 
CAmATARU (min. 46 CÎRȚU; 
min. 85 Coraș), Coraș (min. 57 
Turcu).

SEL. OLIMPICA A BULGA
RIEI: PEICEV — Ilcev, Kîretev, 
Țvetkov, Kalcev — Lihciev, 
Naidenov (min. 75 Gospodinov), 
VELKOV — IOVCEV, Petrov, 
GANEV (min. 80 Eranoslan).

• Numai 20 000 de specta
tori in tribunele stadionului 
cralovean la partida de slm- 
băta trecută I Organizatorii 
mizau pe mult mai mulți, 
tocmai pentru că Universita
tea venea după un egal la 
Hunedoara, dar mai ales 
după marea el Ispravă de la 
Florența I • In repriza se
cundă a partidei cu Petrolul, 
Irimescu — autorul primului 
gol, un gol foarte frumos, 
înscris cu un șut .k la Oble- 
menco" — a fost retras pe 
postul lui Ungureanu, Moti
vul 7 Fundașul stingă cralo
vean are două cartonașe gal
bene șl nu va putea juca tn 
partida tur cu Shamrock Ro
vers. S-a făcut, deci, șl o 
mică repetiție pentru meciul 
de Joia viitoare. • Vio
rel Matelanu a fost aplaudat 
de „tribune" in momentul a- 
parițiel lui pe pista stadionu
lui cralovean, public care nu 
l-a uitat pe antrenorul de la... 
Bala Mare, șl trebuie spus 
că, mare parte din timp, Pe
trolul a Jucat frumos la 
Craiova. • Bălăci a făcut din 
nou o partidă excelentă. Dar 
nu așa ceva a surprins plă
cut, el afllndu-se intr-o bună 
formă sportivă, ci faptul că 
Iile a fost și foarte discipli
nat. Oprit de citeva ori prin 
mijloace neregulamentare, n-a 
protestat, s-a ridicat imediat 
și a continuat jocul, ca și 
clnd nu s-ar fi lntlmplat ni
mic. A fost Bălăci pe care-1 
dorim cu toții : în campionat, 
ca șl tn meciurile internațio
nale. • La startul meciului 
de simbătă de la Timișoara se 
aflau față tn față cele două 
extreme ale atacurilor din 
Divizia „A": F.C. Bihor, cu 
22 de goluri și Politehnica 
Timișoara, cu 5 goluri. Da
că studenții și-au depășit 
condiția, mareînd exact atî- 
tea goluri cite realizaseră in

DACA F.C. SARAJEVO AR JUCA, LA HUNEDOARA, CA S.C. BACAU
Partida cu S.C. Bacău a fost 

privită la Hunedoara cu 
foarte multă circumspecție, 
In primul rînd, pentru că e- 
chipa băcăuană era cunoscută 
ca redutabilă în... județ (vezi 
acel 3—4 la Petroșani), apoi 
pentru că partenera de sîmbă- 
tă a Corvinului era asemăna
tă, prin maniera de joc in de
plasare. cu adversara din Cupa 
U.E.F.A., F.C. Sarajevo.

Raportul șuturilor : 25—3, din 
care pe poartă 13—0, arată că 
echipa hunedoreană a avut o 
bună frecvență a acțiunilor o- 
fensive, în timp ce S. C. Ba
cău n-a conceput contraatacu
rile de care se temeau adver
sarii, n-a șutat periculos. Lip
siți adeseori de replică și opo
ziție din partea compartimen
tului ofensiv băcăuan, fundașii 
hunedoreni și-au permis frec
vente incursiuni spre buturile 
adverse, Andone, Rednic și Du- 
binciuc Înscriind 3 din cele 4 
goluri ale victoriei, suplinind 
astfel lipsurile compartimentu
lui ofensiv. Ceea ce este greu 
de presupus că se va petrece 
aidoma și In meciul de la Hu
nedoara cu F. C. Sajarevo. Du
pă cum ne-a spus Remus Vlad, 
care a văzut juctnd miercurea 
trecută pe Sarajevo la Zemun,

Astăzi, la Tuia, un util meci-test

U.R.S.S. [B]-ROMÂNIA [tineret]
Bogatul program competițio- 

nal al acestei toamne cuprinde 
și c partidă oficială a repre
zentativei de tineret a Româ
niei în preliminariile C.E., 
întâlnire care va avea loc 
la 27 octombrie cînd echipa 
noastră va intilni, in deplasa
re, formația Italiei.

In vederea pregătirii acestui 
meci, Iotul de tineret a ple
cat luni la Tuia, oraș in care 
astăzi va susține o partidă a- 
mlcală tn compania reprezen-

In divizia „fi"
în seria a n-a a Diviziei .B“ 

va avea loc astăzi o etapă in
termediară. Iată programul și 
arbitrii partidelor : I.P. Alumi
niu Slatina — Automatica Bucu
rești ; s. Pantelimonescu (Plo
iești), Dinamo Victoria Bucu
rești — Minerul Motru : I. Ve- 
lea (Craiova) — Stadionul Repu- 
blldl ; Carpați Mîrșa — Rapid 
București : o. Streng (Oradea), 
Metalul București — Chimica 
Tlrnăvenl : R. Nicoară (Tulcea)
— terenul Metalul, Rova Roșiori
— Progresul Vulcan București : 
I. Tănase (Tîrgoviște), Unirea 
Alexandria — Mecanică fină 
Steaua București : Al. Canea 
(Slobozia), Autobuzul București
— Gaz metan Mediaș : A. Mlțaru 
(Rm. Vilcea) — terenul Autobu
zul ; C.S.M. Drobeta Tr. Seve
rin — Șoimii I.P.A. Sibiu i M. 
Axente (Arad), Precizia Săcele
— Luceafărul București: I. Vereș 
(St. Gheorghe). Toate meciurile 
vor Începe la ora 15.

în seria a III-a a Diviziei „B“ 
se dispută azi o intîlnire restan
tă : C.I.L. Sighet — F.C. Baia 
Mare, care va fi condusă de V. 
Tltorov (Drobeta Tr. Severin).

primele 9 etape, orădenil au 
rămas din nou in bloc-star- 
turl, lntrind in teren doar 
cu... numele • Un nou jolly- 
jocker in Divizia „A“: Palea. 
Folosit la venirea lui la 
„Poli" ca extremă stingă, la 
sflrșltul campionatului trecit 
el a fost retras ca fundaș 
lateral, iar acum antrenorul 
Ion Ionescu l-a plasat in li
nia mediană. Simbătă, Palea 
a avut o evoluție bună, eta- 
llnd destule calități, care au 
Întărit imaginea unul jucă
tor complet • Fostul junior 
al lui .Poli" ștefanovlcl a

DE LA MECIURI 

ADUNATE...
avut sîmbfită un debut eu 
dreptul în prima echipă a 
studenților timișoreni, prilej 
cu care a marcat și două 
goluri. El a fost component 
al echipei de Juniori a Poli
tehnicii care în ediția 1977—’78 
a cîștlgat titlul de campioană, 
jucînd după aceea la F. C 
Constanța și C.F.R. Timișoa
ra. • Fotbaliștii de la Jiul 
au acum o bază sportivă pen
tru care pot fi invidiați : cu 
vestiare moderne, saună și 
bazin de recuperare, cu un 
teren de joc excelent. Deși 
cu o seară înaintea meciului 
cu Dinamo a plouat torențial, 
a doua zi gazonul se prezen
ta în condiții foarte bune, 
îneît a... suportat șl meciul 
de „speranțe". „Speranțe" ca
re pînă acum jucau pe la 
Petrila, pe la Lonea... ® Cor
nel Dinu, jucător și antrenor 
secund la Dinamo, n-a fost 
prezent la meciul echipei sa
le pentru că se afla în An
glia, unde a urmărit pe Aston 
Villa, viitoarea adversară •

cu Galenica (F. C. Sarajevo a 
pierdut cu 3—1), cele două vîr- 
furi iugoslave Susici și Pasici 
(ambii componenți ai lotului 
reprezentativ, alături de fun
dașul central de marcaj Had- 
jibeghici) țin in alertă defen
siva adversă, ei rămînînd me
reu pe poziții avansate. „De
altfel — ne-a mai spus antre
norul Corvinului — nu numai 
pe acești doi atacanți se bazea
ză intențiile ofensive ale for
mației din Sarajevo. Fundașul 
stingă Kapitanovici și mijloca
șul de pe aceeași parte Bozo- 
vici (un foarte talentat jucă
tor, selecționat în lotul de ti
neret), ca și aripa Hagialaghtoi 
— care în deplasare Joacă re
tras in linia mediană, intrând 
In așezarea 4—4—2 — inițiază 
și participă la acțiunile de a- 
tac. Adversara noastră din 20 
octombrie este o echipă masi
vă, de mare angajament, foar
te disciplinată tactic. Linia me
diană este un adevirat filtru 
la 20—30 tn de buturile unui 
portar (Ianiuș), tragmentînd 
jocul cînd adversarul atacă și 
relansindu-1 rapid, cînd intră in 
posesia mingii, spre cele două 
puternice vîrfuri. Cheia jocului 
va fi in mâna compartimentu
lui nostru ofensiv". 

tativei secunde a U.R.S.S. Spe
răm că va fi un test edifica
tor, tinerii noștri jucători a- 
vînd posibilitatea să se con
frunte cu un partener valoros, 
reprezentant al unui soccer 
prezent la ultimul turneu final 
a] campionatului mondial De 
asemenea, condițiile acestui 
meci în deplasare, aceleași ca 
și ale partidei cu Italia, vor 
oonstitui pentru antrenorii Cor
nel Drăgușin șl Nicolae Pantea 
un bun prilej de a da contur 
formulei de echipă cu care vor 
aborda al doilea meci din ac
tuala ediție a preliminariilor 
campionatului european.

ETAPĂ INTERMEDIARĂ

1N DIVIZIA
Echipele din seria a V-a ■ 

campionatului Diviziei „C“ susțin 
azi, de la ora 15, meciurile eta
pei a X-a, intermediară, care 
programează o serie de jocuri 
atractive. Astfel, lidera seriei. 
Viscolii București — nou promo
vată în campionat — va juca la 
Bușteni cu Caralmanul; fosta 
divizionară „B“, Metalul Plopenl, 
va evolua în București în com
pania formației Aversa (teren 
Aversa — cartierul Pantellmon); 
T.M.B. intîlnește, la Sinaia, pe 
Carpați, iar Poiana Cimpina va 
pnmi replica unei alte echipe 
prahovene, Minerul Filipeștii de 
Pădure. Iată și restul partidelor: 
I.C.S.I.M. București — A.S.A. Ml- 
zil (teren I.C.S.I.M.-Floreasca), 
Petrolul Băicoi — Tehnometal 
București și Flacăra roșie Bucu
rești — Chimia Brazi (terenul 
Flacăra roșie — Calea Dudești),

-------------------------------------------------

bucureștenilor în C.C.E. • Se 
pare că, pentru un timp, e- 
chlpa Jiul va fi lipsită de 
aportul prețios al antrenoru
lui Ladislau Vlad. El a anun
țat că, bolnav, fiind, se va 
interna într-un sanatoriu • 
Jiul anunță două absențe de 
marcă din lotul său : Lasco- 
ni și S. Rusu. Amindol își 
satisfac serviciul militar. • 
Cel mai sever arbitru pare a 
fi, pînă acum, bucureșteanul 
Cristian Maghiar : in cele
trei meciuri conduse a dic
tat cinci penaltyuri. Cele mai 
multe cartonașe galbene le-a 
scos arbitrul brașovean Radu 
Petrescu: 19. în șapte me
ciuri conduse. • Octavian Io
nescu, căpitanul echipei Spor
tul studențesc, a început foar
te bine meciul cu F.C.M. 
Brașov, dar, din păcate, chiar 
în startul partidei, la primul 
șut pe care l-a expediat spre 
poarta lui Clipa, a simțit o 
arsură la coapsă, ceea ce era 
de fapt o ruptură de fibre 
musculare. în ciuda acestui 
handicap, scrîșnind din dinți, 
O. Ionescu a rămas totuși în 
teren pînă la sfîrșitul meciu
lui. Și chiar dacă nu s-a mai 
numărat, ca în alte dăți, prin
tre cei mai buni jucător? el 
și-a adus totuși o subu. ^1- 
țială contribuție la victoria 
cu 2—0 a echipei sale. 9 
Cîteva zeci de inimoși supor
teri ai echipei F.C.M. Brașov 
au însoțit în Capitală forma
ția de la poalele Tîmpei pen
tru a o susține și încuraja 
în dificilul ei meci cu Spor
tul studențesc. Deși în... in
ferioritate numerică față de 
galeria „alb-negrilor", trebuie 
să spunem că disputa sono
ră din tribunele stadionului 
din Regie a fost net câștiga
tă de brașoveni. Să fi obo
sit, oare, galeria studenților 
tocmai acum cînd Sportul 
studențesc se află în fruntea 
clasamentului ?

La meciul de simbătă s-au 
aflat la Hunedoara și doi teh
nicieni de la Sarajevo, Srbo- 
liub Markusevici și Boșko An
tici, primul fiind antrenorul 
principal al echipei. După ce 
au stat liniștiți primele 20 de 
minute văzînd . marile ratări 
ale echipei gazdă, pe măsură 
ce tabela de scor se schimoa 
notițele se înmulțeau pe foile 
de observație. „Acum văd Cor- 
vinul pentru prima dată, ne-a 
spus antrenorul Ma.’knsi-vici, 
dar sînț sigur că nu va fi un 
meci ușor pentru nici una din 
cele două aspirante la califi
care. Remarcabilă mi se pare 
mișcarea jucătorilor români în 
teren, pregătirea lor fizică. Ju
cătorul nr. 6 (Andone — n.n.) 
seamănă cu fundașul nostru 
Hadjibeghici, și el selecționa- 
bil, românul avlnd însă un a- 
petit ofensiv care ne pune pe 
gînduri. Iar travaliul celui cu 
nr. 4 (Oncu — n.n.) a fost cu 
totul ieșit din comun. Sper că 
la Hunedoara, în 20 octombrie, 
să nu avem șl vîntul împo
trivă, care a vămuit travaliul 
liniei de mijloc, cum s-a în- 
tîmplat la meciul pierdut cu 
Galenica", a încheiat zîmbind 
Markusevici.

Poul SLAVESCU
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CALENDARUL COMPETIȚIILOR REPUBLICANE
DE PERFORMANȚA PE ANUL 1983

AERONAUTICĂ
ZBOR CU MOTOR

1. CAMPIONAT REPUBLICAN
— cu invitați

Ploiesd 20—30. VII
PLANORISM

2. CAMPIONAT REPUBLICAN
— faza

rile 
rism

— faza

județeană în aeroclubu- 
cu activitate de plano- 

15—31.V 
interjudețeană Iași

10—20.VI 
finală — cu invitați Iași 

1—15.VII
3. CAMPIONAT REPUBLICAN 

— ZBOR DE
Oradea

4. CAMPIONAT 
ACROBAȚIE

— faza

— etapa a IV-a 27—28.VIII
— etapa a V-a 9—10.X
— probe de control (la nivel 

de județ)
7—8.V; 11—12.VI; 2—3.X

12. CUPA FEDERAȚIEI RO
MANE DE ATLETISM — sal*

— junior! III (m+f)
— etapa de zonă 22—23.1
— etapa finală — individual —

invitați 19—20.11
— probe de control Ga nivel

de iudeț) 29—30.1
13. CUPA .30 DECEMBRIE" —

junior! III (m+f) 
I — zonă 
a II-a —

— etapa
— etapa

DISTANȚA 
15—25. VIII 

REPUBLICAN 
Cluj-Napoca 

10—20.IX 
.-CONCURS ZBOR ÎN UNDA 

— cu invitați Sînpetru — 
Brașov 20X—20.XI

de control

27—28.XI 
zonă

4—5.XII 
(la nivel de 

18—19.XI
— probe 

județ)
14. CONCURS REPUBLICAN — 

copil
copil I 
— etapa

etapa

I

■

PARAȘUTISM etapa a

CONCURS DE sala — juni- — etapa pe localitate
ori III III pînă la 31.III

CONCURS TN AER LIBER — etapa pe județ
TRIATLON — juniori III pînă la 20. IV

18. IX — etapa de zon* 20—22.V
CLUBUL SPORTIV VIITORUL — etapa finalii 1—5. IX
CONCURS DE SALA „CUPA 9. CAMPIONATUL REPUBM-

VIITORUL» — juniori I I CAN — divizia A — masculin
CONCURS ÎN AER LIBER Turul I

„CUPA VIITORUL" — juni- 19. CAMPIONATUL REPUBU-
ori I IX CAN — divizia A — feminin

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR Turul I 13.X

CA1AC-CANOE

6 CAMPIONAT REPUBLICAN
— etaoa pe club în aeroclubu

rile cu activitate de parașu
tism

— etana finală Arad
7. CONCURS 

AP 4
Iași ___ _

8. CUPA ROMÂNIEI
— etana finals Craiova 1—10-IX
9 CONCURS LANSĂRI 

NOAPTE
20—30. IX

20.—30. VI
1—IOVII 

lansări pe

DE

Arad

ATLETISM
1. DACIADA — individual — 

seniori și tineret (m+f) 
pînă la 26. VI 
pînă la 3.VII

— etapa locală
— etapa pe județ
— etapa finală 

București
2 DACIADA - 

juniori I 
locală 
pe județ

— etaoa
— etapa

finală

22—24. VH 
individual — 

(m+f) 
pînă la 6.V1II 

pînă la 
20.VIII

— etaoa 
București

3. CAMPIONATUL 
CAN DE SALA —

juniori I
— etapa de zonă
— etaoa finală București 5—6.II
4. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DE CROS - seniori —

tineret — juniori (m+f)

10—ll.IX
REPUBLI- 
seniori șl

15—16.1

— etapa locală pînă la 20.11
— etaoa pe județ pînă la

27.11
— etapa

Etăți
d zonă diferite loca-

i3.ni
— etaoa finală Craiova 3. IV
5. CONCURSUL REPUBLICAN 

DE PRIMĂVARA
— seniori (m+f) 

București
— juniori (m+f)

București

21—22.V

14—15.V
6. CUPA FEDERAȚIEI ROMA
NE DE ATLETISM — sală — 

seniori sj juniori I
— etapa de zonă diferite loca

lități 18—19.XII
i. CUPA FEDERAȚIEI ROMA
NE DE ATLETISM — juniorii 

(m+f)
— etapa I București
— etapa a II-a 

Cluj-Napoca
— etapa a III-a

Craiova
— probe de contrai

23—24. IV

18—19.VI

2—3. VII 
. (pe județe) 

7—8; 28—29.V
8 CONCURSUL REPUBLICAN 
—juniori II (m+f) (reprezenta

tive de județ) 
I 
a II-a 
de control

23—24.IV
7—8.V 

(la nivel 
14—15.V 
28—29.V 

(la nivel
4—5. VI

— etapa
— etapa
— probe 

de județ)
— etapa a III-a
— probe de control 

de județ)
— etapa a IV-a individual. In

vitați București 16—17.VII
— etapa a V-a 20—21.VIII
— probe de control (la nivel

de județ) 2—3.X
— etaoa a Vl-a 9—10.X
9. CUPA „16 FEBRUARIE" —

sală — juniori II (m+f)
— etapa de zonă 15—16.1
— etapa finală — individual —

invitați 12—13.11
10. CUPA „30 DECEMBRIE" — 

sală — juniori II
— etaoa I — zonă
— probe de control 

de județ)
— etapa a II-a — zonă

11—12.XII
11. CONCURSUL REPUBLICAN
— juniori III (m+f) — repre

zentative de județ
14—15.V

4—5.VI 
individual 

25—26.VI

(m+f)
20—21.XI 
(la nivel 
27—28.XI

— etapa

copil II
— etapa
— etapa

— etapa

— etapa

a

I
a

a

— etapa I
— etapa a IT-a
— etapa a III-a

— invitați

— pe județ
23—24.IV 

II-a — de zonă
7—8.V 

— pe județ 
17—18. IX 

zonă
2—3.X

TRIUMF
DE SALA „CUPA 

:i ni 
CONCURS ÎN AER LIBER 

„CUPA TRIUMF" — juni
ori II IV

ASOCIAȚIA SPORTIVA P.T.T. 
CONCURS DE MARȘ — seni

ori, juniori I, II, III (m-|-f) 
— 1
— 1 
— 1

CONCURS
TRIUMF- — juniori II --------------- AER _ 

TRIUMF»

In 
in 
In

luna III 
luna IV 
luna XI

BASCHET

11. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — divizia B — tineret — 

masculin
Tur (etape săptămînale)

18X—25.XII 
11. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — divizia B — tineret 

feminin
Tur (etape săptămînale)

20X—25. XII

L DACIADA — seniori — 
(m+f)

— etapa de zonă 5-20. VIII
— etapa finală Snagov 8—9.IX 
3. DACIADA — Juniori, tinere*

(m+f)
— etapa de zonă 5—20.VIU
— etapa final*  Snagov

3o.vin-3.ne

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

— etapa final*  Snagov 8—9.TV

4. CUPA FEDERAȚIEI ROMA" 
NE DE CAIAC-CANOE (m+ft
— etapa de zoo*  10—25. IX
— etapa final*  Snagov 5—8.X

III-a

IV-a

— pe 
II-a

III-a

IV-a

de

județ 
— de

24.IV 
zonă 

14—15.V 
județ

" 24—25.IX 
— de zonă 

9—10.X 
REPUBLICAN

De

15 CONCURS
— grupe de probe 

etapa I
— aruncări București 18—19.VI
— alergări București 18—19.VI
— sărituri București 18—19.VI 
etapa a II-a
— aruncări Cluj-Napoca

9—10. VII
9—10.VII
9—10. VII

— alergări Pitești
— sărituri București 
etapa a III-a
— aruncări Ploiești
— alergări București
— sărituri Pitești 
1«. CONCURSUL 
CAN

— etapa

13—14.VIII
13—14.VIII 
13—14. VIII
REPUBLI-

licee Și școli profe
sionale 

pe localitate 
Dină 

pe județ 
finală Bacău

la 30.IV
14—15.V

11—12.VI
REPUBLI-

— etapa
— etapa
17. CONCURSUL
CAN AL CLUBURILOR SPOR
TIVE ȘCOLARE — juniori II
— etapa ne club

Pînă la 27.VI
— etapa finală Iași 23—24.VII
18. CONCURSUL REPUBLI
CAN — TETRATLON — echipe

— cluburi sportive școlare
— etapa de club pînă la 30. IV
— etapa de zonă
— etaoa finală Blaj 
" CONCURSUL

TETRATLON — școli 
generale 

oe localitate 
pînă 

pe județ 
de zonă 
finală Tg.

19. 
CAN

— etapa

— etapa
— etaoa
— etapa

1. DACIADA ediția 1982/1983 
seniori

— etapa
— etapa 

masculin 
feminin

— etapa finală
2. DACIADA -

(m+î) — selecționata
județene

ne județ
de zonă

13. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — juniori și școlari 

(m+f) — n. 1965 
(etape săptămînale) 

18IX—30.X
Tur

5. CONCURSUL REPUBLICAN
— AMBARCAȚII MICI — ju"

nlor! (m+f)
— etapa final*  București

12—14.T

«. OLIMPIA

pînă la l.V BOB-SANIE
CRITERIUL 

(m+f) 
etapa finală Snagov 11—13.X

4—5. VI
9—10.VII

REPUBLI-

la 17.IV 
23—24.IV 

7—8.V 
Mureș

18—19.VI
20. CONCURS REPUBLICAN

UNIVERSITAR
Pitești 14—15.V

21. CONCURS REPUBLICAN 
UNIVERSITAR - sală

București 25—26.IT
CONCURSURI JUDEȚENE — 
pe categorii de vîrstă — se

niori — tineret — juniori 
— minimum 4 concursuri pen

tru probele de înaltă perfor
manță nominalizate în județ 

CONCURS DE CROS — invi
tați din întreaga tară — seniori, 

tineret, juniori
Băile Felix 13.11

CONCURSURI
ZATE DE CLUBURI Șl A- 
SOCIAȚII SPORTIVE DIN 
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

ORGANI-

CLUBUL SPORTIV STEAUA 
CONCURS CROS — juniori, 

seniori I
CONCURS SALA „CUPA 

STEAUA" I
CLUBUL SPORTIV DINAMO 
CONCURS CROS
CONCURS SALA „CUPA 

NAMO"
C.SU. — I.E.F.S. 

DE CROS 
SALA

II
Di

li

CONCURS
CONCURS

student!
CLUBUL

CONCURS
16 FEBRUARIE" 

CONCURS DE MARATON 
CLUBUL SPORTIV METALUL 
CONCURS DE CROS

8 MARTIE" 
CONCURS

„CUPA
CLUBUL

III 
pentru

III 
SPORTIV RAPID 
DE SALA „CUPA ------------- n

IV

„CUPA
6.III 

LIBER
VIII

IN AER
METALUL"
SPORTIV ȘCOLAR 

Nr. 4

26— 29.V
9—12. VI

22—26.VI 
juniori (m+f) 

selecționate județene
Pînă la 8.V

27— 29.V 
7—ll.IX

REPUBLI- 
masculin

— etapa pe județ
— etapa de zonă
— etapa finală
3. CAMPIONATUL 

CAN divizia A —
a) Turul I
— turneul
— turneul
— turneul
— turneul
— turneul
— turneul
b) Turul 1

(etape 
Ple)

c) Turul 1
— turneul 1
— turneul 2
— turneul 3
4. CAMPIONATUL 
CAN — divizia A 
a) Turul I
— turneul
— turneul

Baia Mare 7—10.X
Sibiu 22—24.X
Brașov 4—7.XI

l 1
l 2
l 3 _____
l 4 București 18—21.XI 
l 5 Constanța 3—5.XII
I 6 Iași 16—19.XII
II
săptămînale — slm-

22.1.—26.III
III

1
2

BOB

1. DACIADA — senior!
bob — 2 persoane Sinaia

5—«.II
4 persoane Sinaia

19—20.11

7. CONCURSUL REPUBLICAN 
MARE FOND (m+f)

— etapa finală Snagov 28—29.X

— bob

2. DACIADA — tineret
■ bob — 2 persoane Sinaia

2.—3. II
4 persoane Sinaia

26—27.11

L CONCURSUL REPUBLICAN 
AL CLUBURILOR SPORTIVE 

ȘCOLARE
— etapa finală Orșova

3—4.VIII

— bob
L

CANOTAJ

3. CUPA „F.R.S.B.- -
— bob — 2 persoane

— bob 4 persoane

■ tineret
Sinaia 

29—30.1
Sinaia

22—23.11

2.

3.

— turneul
— turneul
— turneul

3
4
3

6—îo.rv
22—26.IV
14—18.V 

REPUBLI- 
— feminin

30IX—3.XBrașov
Cluj-Napoca

15—17.X
București 28—31.X 
Ploiești 12—14.XI 
Timișoara

25—28.XI 
Oradea 9—12.XII1 6

II 
săptămînale — sim- 

221—26.III

3.

4. CUPA .VOINȚA'

Sinaia 4—«.II

SANIE

1. DACIADA — seniori 
Sinaia
2. DACIADA — juniori I 
Sinaia

28—27.11

19—20.11

DACIADA — seniori (m+f)
Snagov 27—30 IX

DACIADA — Juniori (m+f)
Iași 9— 14.VIII

CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — FOND 

seniori (m+f) Timișoara 
7—9.IV. 

juniori (m+f) Timișoara 
11—13. rv

4. CONCURSUL REPUBLICAN 
— AMBARCAȚII MICI

— seniori (m+f) Snagov
10—11V

— juniori (m+f) Snagov
24—27.V

— turneul
b) Turul 1 

(etape 
ple)

c) Turul
— turneul 1
— turneul 2
— turneul 3
5. CAMPIONATUL
CAN — divizia B — tineret — 

masculin
Tur (etape săptămînale)

17X—26.XII 
Retur (etape săptămînale)

Glii—22.V 
CONCURS DE CALIFICARE 
pentru campionatul republican 
div. B — tineret — masculin
— etapa pe localități

Dină la 20.IV
— etapa ne județ

III
5—8.V

19—22.V
1—5.VI

REPUBLI-

pînă la l.V
3—5.VI

REPUBLI-
— etapa de zonă
6. CAMPIONATUL 
CAN — divizia B — tineret — 

feminin
Tur (etape săptămînale)

31X—26.XII 
Retur (etape săptămînale)

20III—22.V 
CONCURS DE CALIFICARE 
pentru campionatul republican
— divizia B — tineret — fe

minin 
localități

pînă la 20.IV 
iudet

— etaoa

— etaoa

4.

5.

1.

oe

oe

de— etapa
7. CAMPIONATUL 

CAN — juniori 
(m+f) 

a) Turul I 
(etape săptămînale)

zonă

— n.

pînă la l.V
3—5.VI

REPUBLI- 
și școlari 
1964

b) Turul II
— turneul 1
— turneul 2
c) Turul III
(etape săptămînale)

19IX—31.X

5—8.1
28—30.1

1311—27.III
28IV—2.V

CALIFICARE
d) Turneul final
CONCURS DE 
pentru campionatul republican 
juniori si școlari (m 1-f)

1965
localitate 

oină la 20.IV 
județ pînă la I VI 
zonă 24—26.VI

— etapa pe

n.

— etapa
— etaoa
8. CRITEpfUL NAȚIONAL — 
juniori III — speranțe (m+f) 

n. 1968

De 
de

CONCURSUL REPUBLICAN 
— juniori II

Vatra Domei
CONCURSUL

— c. s.

12—13.11
REPUBLICAN 
Școlare

Sinaia
CUPA FEDERAȚIEI (m+f)
Sinaia 4—5.II

28.11—l.III

5. CONCURSUL
— juniori 

Iași

REPUBLICAN 
II (m+f)

9—11. VIII

«.
AL CLUBURILOR SPORTIVE 

ȘCOLARE
4—6 VIII

CONCURSUL REPUBLICAN

Iași

BOX
CĂLĂRIE

DACIADA — senior) 
individual

1. DACIADA — seniori

a) sărituri. obstacole și dresaj

— etapa de județ pînă la 15.VI
— etapa de zonă Craiova, Bră

ila Timișoara. Iași.
4—10. VII

— etapa finală București
1—7.VIII

2. DACIADA — juniori I — 
individual

— etapa de județ pînă la 15.III
— etapa de zonă Zalău, ~ 

Jiu, Buzău, Medgidia
4—10.IV

— etapa finală Tulcea 9—14.V

Tg.

3. CONCURSUL REPUBLICAN 
— juniori II

— etapa de județ pînă la 15.III
— etapa de zonă Zalău. Tg.

Jiu. Buzău, Medgidia
4—10. IV

— etapa finală Tulcea 9—14.V

4. TURNEUL „PRIMĂVERII" 
— seniori

— categ.
67 kg, 
Brăila

— categ. 
kg. 71 
Galați 
CUPA5.

— tur
— retur
— turneu

48
75

kg,
kg.

51
kg. 81

kg.

— etapa
— etapa

— etapa

54 kg, 60 kg,
+81 kg

57 
kg

14—19.11 
- echipeF.R. BOX

— juniori
25.IX, 2.X, 9.X

23.X. 30.X. 6.XI
1—4.X IIfinal

6. CONCURSUL
C.S.

REPUBLICAN
Școlare

I
a

a

b) concurs
I 

a
— etapa
— etapa

Craiova 6—ll.V
II- a Lugoj

14—îo.vn
III- a finală Craiova

20—25.IX
complet
Sibiu
II-a Sibiu

30.VI—4.VH
finală Sibiu 26—30.X

19—20.V

— etapa
2. DACIADA — juniori (m+f) 

sărituri, obstacole și dresaj
— etapa
— etapa

— etapa

— etapa
— etapa
— etapa
— etapa
— etapa

— etapa

I
a 

a 
a

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

finală

19.XII
23.1.1983

13.11
6.III

20.111
27—29.V

I Sibiu 25—29.V
II- a Lugoj

20—24.VII
III- a Anală Craiova

26—30. IX

a

a

3. CUPA
Iași

F.R. CĂLĂRIE
15—19.VI

9
4. CUPA „MOLDOVEI" 

Rădăuți 5—8.VII

5. CUPA „ROMÂNIEI"
București 4—8.XI

CICLISM
A. ȘOSEA

1. DACIADA — Individual șl 
pe echipe — senior!

etapa r>e județ:
— contratimp — individual

14.IV
— semifond — circuit 17.IV
— contratimp — echipe 13.V
— fond 21.V
etapa finală:

Sportul, Pag.o3a

25%25e2%2580%259426.IT
C.SU


— contratimp — echipe Bucu
rești 21.VI

— contratimp — individual
C-lane Muscel 17.VII

— semifond — circuit
C-lung Muscel 19.VI1

— fond C lung Muscel 21.VII

— juniori II 21VIII—27.XI
6. CUPA ROMÂNIEI — ediția 

1983/1984
— județ 4-C-j-B 7.VIII—27.XI
— divizia A 11.XII

i. DACIADA — individual si 
Pe echipe — juniori I

GIMNASTICĂ

etaoa ne iudet:
— contratimp — individual

15.IV
— semifond — circuit 17.IV
— contratimp — echipe 13.V
— fond 20.V
etapa finală:
— con.tratimn — echipe Bucu-

rești 21.VI
— .contratimp — individual

C-luna Muscel 16.VII
— semifond — circuit C-lung

Muscel 18. VII
— fond C-lune Muscel 21.VII
S. TURUL ROMÂNIEI

7—14.VIII
*. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN CICLOCROS — seniori — 

juniori
— etaoa oe județ 16.X
— etaoa finală Brasov 30.X 
S CONCURSUL REPUBLICAN 
individual si oe echipe — ju

niori II
etapa oe iudet:
— contratimp — individual

15.IV
— semifond — circuit 17.IV
— contratimp — echipe 13-V
— fond 20-V
etapa finală:
— contratimp — echipe Iași

LVII

1. DACIADA — individual și
pe echipe — maeștri (m i f) 
Rimnicu Vilcea 16—18.IX
2. DACIADA — individual și pe 
echipe — gimnastică ritmică
— etapa pe județ pină la l.X
— etapa finală București

14—16.X
3. DACIADA — juniori I șl II

(m+f)
etapa finală
— feminin Baia Mare 4—6.XI
— masculin Baia Mare

10—12.XI
4. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — juniori II, pe echipe 
(m+f) si individual si pe e-

chipe — gimnastică ritmică
— etapa oe iudet pină la 17.IV 
etapa de zonă
— feminin Focșani. Deva

14-15.V
— masculin Timișoara, Buzău

14—15. V
etaoa finală
— feminin Ploiești
— masculin Oradea 

ritmică Brașov

20—22.VI
20—22. VI
23—25. VI

5. CONCURSUL REPUBLICAN
GIMNASTICA SPORTIVA

— Retur : 10—17—24.IV j 1—8— 
15—22.V

— Turneu final : Rm. Vilcea
7—IX VI

7. CUPA ROMÂNIEI — mas
culin — ediția a V-a

etapa I preliminară : Bucu- 
• rești, Baia Mare, Galați

16—19.XII.1982 
etapa a II-a principală : 
Tg. Mureș, Craiova, Deva, 
Tîrgoviște

11—13.11 
etapa a III-a : semifinală : 
Pitești, Tg. Jiu 19—20.11

etapa a IV-a finală : Bu
zău, Odorhei 27.11

8. CUPA ROMÂNIEI — femi
nin — ediția a Vl-a 

etapa preliminară : Focșani, 
P. Neamț, Vaslui, Timi
șoara 16—19.XII.1982
etapa a II-a principală : 
Alexandria, Ploiești, Rm. 
Vilcea, Odorhei 18—20.11 
etapa a III-a semifinală : 
Ploiești, Brașov 26—2711 
etapa a IV-a finală : Cra
iova, Pitești 3.III

9. CONCURSUL DE CALIFI

— semifond — circuit Iași
3. VII

— contratimp — individual
Iași 5.VII

— fond Iasi 7.VII
C. CUPA FEDERAȚIEI ROMA

NE DE CICLISM
■— seniori Constanța 21—27.IH
— juniori Brașov 7—10 IV
X CRITERIUL JUNIORILOR 
Constanta 22—25.IX
l CUPA ORAȘELOR — juniori
— etaoa I București 2—3. IV
— etaoa a II-a Ploiești

23—24. IV
— etapa a IH-a Tg. Mureș

28—29.V
— etapa a IV a Cluj-Naooca

31V—l.VI
— etapa a V-a Brașov 9—10.VI
— etapa a Vl-a Arad 25—26.VI
— etapa a VII-a Brăila

28—27.VIII
— etapa a VIII-a Constanța

20—21.IX 
». COMPETIȚII ORGANIZATE 
DE CJEFȘ CLUBURI SPOR

TIVE ȘI DEPARTAMENTE
CUPA .OLIMPIA" București

19—21.IV 
CURSA .MUNȚILOR" Sinaia

13—18.V1 
CUPA ..METALUL" Ploiești

9—12. VII 
CUPA „VOINȚA" 1—4.IX
CUPA „BRĂILA" Brăila

28—29.VIII 
CUPA .CIBO" Brașov 9—13.IX

C.S. ȘCOLARE
— etapa finală

feminin Buzău 14—16.IV
masculin Arad 6—8.IV

«. CONCURSUL REPUBLICAN 
GIMNASTICA RITMICA - 

C.S. ȘCOLARE
— etapa finală Brăila 6—9.V1I
7. CONCURSUL REPUBLICAN

— ȘCOLI GENERALE
— etapa finală Bacău 17—19.VI
8. CUPA ROMÂNIEI — GIM
NASTICA RITMICĂ ȘI SPOR

TIVĂ (m +f)
Reșița 15— 18X1

HALTERE
1. DACIADA — seniori — in

dividual
— etaoa oe localitate (muni

cipiu) 20.11'’
— etapa oe iudet 20.IV
— etapa finală Constanta

19—22.V
2. DACIADA — juniori — In

dividual
— etapa pe localitate (munici

piu) 6.II
— etapa oe iudet 6.III
— etaoa finală Galați 7—10.IV
3. CONCURSUL REPUBLICAN 
PE CATEGORII DE GREUTA

TE — seniori
Clui-Napoca 3—5.XII
4. CONCURSUL REPUBLICAN

— echipe — juniori II

B. VELODROM

etapa I
— tur Arad 3—6. III
etapa a II-a
— retur Iași 10—13.XI
t. CUPA CLUBURILOR SPOR

L DACIADA — seniori
— etapa pe județ București

22—29.V
— etapa finală București

28TX—5.X
2. DACIADA — funipri
— etapa pe iudet EtlcUrești
t 30V—5.VI
— etapa finală București

* 28IX—5.X
X CONCURS REPUBLICAN — 

juniori II
—etapa oe județ București
ț 30V—5.VI
L- etapa finală București

4—ll.IX
X CUPA FEDERAȚIEI roma

ne de CICLISM
— seniori București 8—XV
— juniori București 9—ll.V

— etaoa
— etapa
— etapa
— etapa
— etapa

TIVE ȘCOLARE
I
a IT-a 
a III-a 
a IV-a 
finală

18—19X11
15—16.1 1983 

12—13.11 
26—27.111 

4—5.VI

HANDBAL
L DACIADA — seniori (m+O 

— selecționate județene
— etapa interjudețeană :

masculin : Focșani, Buzău, 
Tîrgoviște, Tg. Mureș, Rm. 
Vilcea 10-13. III
feminin : Galați, Brăila, A- 
lexandria, Bistrița, Tg. Jiu, 
Reșița 10—13.HI

— etapa finală :
masculin: București 20—25.V 
feminin : Arad 20—25.V

FOTBAL
1 DACIADA (CUPA ROMA-

NIEI) — seniori - ediția
1982/198S

2711—26. VI
X DACIADA (CAMPIONAT
REPUBLICAN) — juniori —

ediția 1982/1983
juniori I
— retur 2711—22.V
— turnee finale 26V—XVIII
Juniori II
— retur 13III—19VI
— turnee finale 26VI—2.VII
— turneul final 6—9. VIII
X CAMPIONATELE REPUBLI-
CANE — seniori — ediția

1982/1983
— divizia A 2611—18.VI
— tineret-speranțe 26.11—18. VI
— divizia B 6111—36. VI
— divizia C 13III—19.VI

2. DACIADA — juniori II 
(m+f) — selecționate jude

țene
— etapa pe județe

pînă la l.III
— etapa interjudețeană : 

Vaslui, Focșani, Buzău, Pi
tești, Tîrgoviște, Zalău, Bis
trița, Odorhei

— etapa finală : 
masculin : Tuleea 
feminin : Buzău

X CAMPIONATUL

16—19. VI
16-19. VI

REPUBLI-
CAN — categoria A — mas

culin — ediția 1982—1983
— Tur : 29.VIII ; 2—5—9—12— 

16—19—26—30. IX ; 3—7.X — 
1982

— barajul pentru divizia C
3—10. VII 

4. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN AI. CLUBURILOR SPOR

TIVE ȘCOLARE
— etaoa de zOnă pînă la 30.IV
— etapa finală 12—16.VII
I. CAMPIONATELE REPUBLI

CANE — ediția 198.1/1984
Tur :
— divizia A 8VIII—26.XI
— tineret-speranțe 6.VIII—26.XI
— divizia B 14VIII—4.XII
— divizia C 21VIII—27.XI
— juniori I 31 VIII—27 XI

— Retur : 20—24—27. III ; 3—
10—17—21—24. IV ; 1—8—15 V

4. CAMPIONATUL REPU
BLICAN — categoria A — fe

minin — ediția 1982—1983
— Tur : 26—29. XII 1982 ; 5—9 

—13—16—23—27—30.1 ;6—13.11
— Retur : 20—24—27.III ; 3—

10—17—21—24.IV ; 1—8-I5.V
5. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — categoria B — tine

ret (m+f) ed. 1982—1983
— Tur : 29.VIII ; 6—12—19—
23—26—30.IX ; 3—10—17—24—31.

X.1982
— Retur : 3—10—17—24—28.IV ;

1—8—12—15—29.V ; 5 VI
6. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DIVIZIONAR — Juniori

și școlari (m+f) ediția 1982/ 
1983
— Tur : 12—19—26.IX ; 3—10—

17—24.X.1932

CARE pentru divizia B tineret 
(m + f) (aer liber)

etapa pe județe pînă la l.III 
etapa interjudețeană

23—24.IV ; 7—8.V 
etapa finală :
masculin : Gh. Gheorghlu- 
Dej, Sibiu, Cluj-Napoca, 
Curtea de Argeș 2—3—4.VI
feminin: Buzău, Pitești, Rm. 
Vilcea, Slatina 2—3—4.VI

10. CONCURSUL DE CALIFI
CARE pentru campionatul re
publican al juniorilor și școla

rilor (m + D
etapa pe județ pină la l.III 
etapa interjudețeană : Vas
lui, Facșani, Alexandria, 
Pitești, Zalău, Tg. Jiu, Deva, 
Buzău 5—8.IV
etapa finală :
masculin : Gh. Gheorghiu- 
Dej, Buzău, Sibiu, Arad

3—5.V 
feminin : Galați, Ploiești, 
Sibiu, Rm. Vilcea 3—5.V

EDIȚIA 1983-1984
1. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — categoria A — mas

culin
Tur : 21—25—28.VIII ; 1—4— 
8—11—15—18—22—25. IX

2. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — categoria A — fe

minin
Tur : 21.VIII—23.X

3. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — divizia B — tineret

(m + f)
Tur: 28.VIII--30.X

4. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DIVIZIONAR — juniori

și școlari (m+f)
Tur : ll.IX—23.X

5. CUPA ROMÂNIEI — mas
culin — ediția a Vl-a

etapa I — preliminară
18—21.XII 

X CUPA ROMÂNIEI — fe
minin — ediția a VII-a

18—21.XII

HOCHEI PE GHEAȚĂ
1. DACIADA — seniori

— etapa preliminară
Galați 18—22.IV
Gheorgheni 18—22.IV

— etapa finală Miercurea Ciuc
26—28. IV

X CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — divizia A — seniori — 

ediția 1982—1983
Grupa I
— turneul 6 București 9—16.1 
Grupa a II-a
— turneul 4 Suceava 11—16.1
— turneul 5 Gheorgheni

15—20. III ‘
3. CONCURS REPUBLICAN

— tineret — categoria B
— turneul 1 6—13.11
— turneul 2 24—31.III
— Turnee de baraj pentru cate

goriile A + B IV
4. CAMPIONATUL REPUBLI

CAN — juniori I
— etapa finală:

București 4—8.1
București 26—30.1
Miercurea Ciuc 16—20.11
Gheorgheni 3—7.IV

6. CONCURS REPUBLICAN -
juniori II

— etapa de calificare
București
Gheorgheni 

— etapa finală

10—16.XI.I982
10—I6.XI.1982

— grupa I
Galați 4— 8.1
Gheorgheni 26—30.1
București 16—20 II
Miercurea Ciuc 11—15. IV

— grupa a II-a
Brașov 20—24.XII.1982
Suceava 23—27.11
Galați 4—8.IV

— grupa a III-a
Ploiești 20—23.XII.1982
Tg. Mureș 24—27.11

Gheorgheni 11—14. IV
X CONCURSUL REPUBLICAN

— speranțe olimpice
— etapa de calificare

pînă la 5.XII.1982
— etapa finală București

20—24.XII.1982
Miercurea Ciuc 3—7.IV

7. TROFEUL TINERE SPE
RANȚE ȘI COPII

— etapa de calificare

pînă 1» 15.III
— etapa finală Galați 7—9. IV 

X CUPA CLUBURILOR
SPORTIVE ȘCOLARE

— etapa de calificare
pină la 5.XII.1932

— etapa finală Suceava 4—8.1
Galați 11—15.IV

COMPETIȚII ORGANIZATE 
DE UNITĂȚI SPORTIVE 
L CUPA „ELIBERĂRII"

Miercurea Ciuc VIII
X CUPA „BUCOVINEI"

Suceava D
3. CUPA „30 DECEMBRIE”

Miercurea Ciuc XII
4. CUPA „DUNĂRII" Galați II
5. TROFEUL „BUCUREȘTI"

București I
X TROFEUL „TRIUMF"

București I

ÎNOT
L DACIADA — seniori (m+f) 

etapa locală : 19.VI
etapa finală : București

7—IOVII
X DACIADA — juniori II 

(m+f) — (12—14 ani) 
etapa locală : 17.VII

etapa finală : Baia Mare 
4—7.VIII

3. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — bazin acoperit — se

niori (m+O
etapa locală : 20. III
etapa finală : Hunedoara

7—10. IV
4. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — juniori I (15—16 ani)

— (m+f)
etapa locală : 20.XI
etapa finală : Brașov

9—12.XII
5. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — echipe — copii (9—11

ani), juniori II (12—14 ani) 
etapa locală : 3.IV
etapa finală :
— copii (9—11 ani) Mamaia

14—17. IV
— jun. II (12—14 ani) Re
șița 14—17. IV

6. CONCURSUL REPUBLI
CAN AL CLUBURILOR SPOR
TIVE ȘCOLARE (8—14 ani)

(m + f)
etapa finală : 21—24.VII

7. CUPA SPERANȚELOR O- 
LIMPICE — juniori II șl co

pii (m+f)
copii (8—11 ani) m+f

— etapa locală : 17.VII
— etapa finală: Cluj-Napo-
ca 28—31.VII

juniori II (12—14 ani) m+f
— etapa locală : 27.XI
— etapa finală : Brașov

15—18.XII
8. CUPA „CARPAȚI" — ju

niori II

etapa a II-a
— tineret 15—16.1
— juniori 22—23.J
etapa finală : Iași 11—13.11

COMPETIȚII ORGANIZAT!
DE CJ.E.F.S., MUNICIPII

DEPARTAMENTE
1. CUPA „RAPID"

Arad 3—5.VI
2. CUPA „APULUM" juniori 

+ tineret :
Alba Iulia 17—19.VI

3. TROFEUL „VLAD“ :
Făgăraș 13—14.VIII

4. CUPA U.G.S.R. 22—23.X
5. CUPA „TROTUȘ" :

Gh. Gheorghiu-Dej VIII

LUPTE
A. LUPTE GRECO- 

ROMANE
1. DACIADA — individual —

seniori
— etapa pe județ pînă la 15.V.
— etapa de zonă Baia Mare,

Bacău, Rșșița, Pitești, Bucu
rești 11—12. VI

— etapa finală Brașov
29—31.vn

2. DACIADA — individual —
juniori

— etapa pe județ pină la 17.IV.
— etapa de zonă Oradea. Su

ceava, Lugoj, Medgidia, 
București 14—15.V.

— etapa finală 
Bistrița-Năsăud 10—12.VI

3. DACIADA — individual —
speranțe olimpice

— etapa pe județ pînă la 20.111
— etapa de zonă Bistrița, Plo

iești. Craiova, Tuleea, Bucu
rești 16—17.IV

— etapa finală Pitești 27—29 V
4. CONCURSUL REPUBLICAN

— individual — cădeți
— etapa pe județ-' 'pfnă in 27.11,
— etapa de zonă Zalău, Boto

șani. Drobeta Tr. Severin, 
Slatina. București, 26—27.111.

— etapa finală Galați 20—22 V.
5. CONCURSUL REPUBLI
CAN DE TOAMNĂ — indivi

dual — juniori și cădeți
— etapa finală

Timișoara 11—13.XI
6. CAMPIONATUL REPUBLI-

etapa finală : Brașov
9—ll.XII

CUPA FEDERAȚIEI RO-
ANE DE NATAȚIE — echl-

pe județene
etape pe zonă - copii
8—12 ani :
Ploiești 19—20.11
Baia Mare 19—20.11
Reșița 19—20.11
Arad 25—26.VI
București 25—26.VI
Cluj-Napoca 25—26.VI
Hunedoara 26—27.XI
Sibiu 26—27.XI
Constanța 26—27.XI

etape centrale juniori si
seniori
Sibiu 26—27.11
Reșița 4—5. VI
Brăila 3—4.XII

niori

CAN — echipe — juniori și
școlari (speranțe Juniori, ca-

deți)
— etapa I 17.X.
— etapa a II-a 7. XI
— etapa a III-a 12.XT1.
— etape a IV-a 20.11 1983
— etapa a V-a 20.111.
— etapa a Vl-a 24.IV.
— turneul f:nal

Baia Mare 24—25.V.
7. CONCURSUI. REPUBLI-
CAN PE CATEGORII — se-

CAN ȘCOLAR — individual 
— etapa pe județ

— etapa I Brașov 28—30.1.
— etapa e 11-a

București 25—27.11.
— etapa a III-a

Brașov 4—16 X.
— etapa a IV-a

Timișoara 4—6.XI.
— turneul final

București 3—4.XR.
X CONCURSUL REPUBLI-

JUDO

pină la 16.1.
— etapa de zonă 5—6.11.
— etan a finală Craiova 7—9.IV. 
9. CUPA „16 FEBRUARIE" —

seniori și Juniori
Brașov 12—13II.

1. DACIADA — individual — 
seniori

etapa locală : pînă la 23.VII 
etapa de județ : 6—7.VIII
etapa de zonă : București, 
Brașov, Iași, Tg, Mureș, O- 
radea 26—28.VIII
etapa finală : Tîrgoviște

8—ll.IX 
X DACIADA — Individual — 

tineret
etapa de Județ : 5—6.II
etapa de zonă : București,
Pitești. Gh. Gheorghiu-Dej, 
Sibiu, Arad 18—20.11
etapa finală : Oradea

4—6. III
3. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — Individual — juniori

etapa de județ : 15—16.X
etapa de zonă : București,
Brașov, Galați, Alba Iulia, 
Bistrița-Năsăud 28—30.X
etapa finală : Suceava

18—20.XI
4. CONCURSUL REPUBLICAN 
PE CATEGORII DE GREU

TATE — seniori
etapa de județ : 18—19.XII
etapa de zonă : București,
Brașov, M. Ciuc, Iași, Cluj- 
Napoca 7—9.1
etapa finală : București

28—30.1
5. CONCURSUL REPUBLICAN

— individual — copil
etapa de județ : 26—27.11
etapa de zonă : București,
Pitești, Galați, Sibiu, Ora
dea 18—20.III
etapa finală : Ploiești

1—3. IV
4. CONCURSUL REPUBLICAN 
— echipe — juniori și școlari 

etapa I
— tineret 11—12.XII
— juniori 18—19.XII

B. LUPTE LIBFRE
1. DACIADA — individual —

seniori
— etapa pe județ

Pînă la 15.V.
— etapa de zonă Brașov, Iași,

Timișoara, Tîrgovis‘e, Bucu
rești 17—18.VTI.

— etapa finală lași 12—14.VIII.
2. DACIADA — individual —

juniori
— etapa pe județ

pînă la 10.IV.
— etapa de zonă . Tg. Mureș,

Vaslui, Arad, Constanța.
Bticu rești 7—8.V

— etapa finală Iași 8—10.VTI
3. CAMPIONATUL REPUBLI-
CAN — echipe — Juniori și
țcolari (speranțe, 

deți)
Juniori, ca-

— etapa I 24 X
— etapa a Ii-a 14.XI.
— etapa a m-a 19.XI1.
— etapa a IV-a 13 TI.
— etapa a V-a 6.T1I.
— Jtapa n Vl-a XV.
— turneul final

Cluj-Napoca 28—29 V.
4. DACIADA — individual —

speranțe olimpice
— etapa pe județ

pfnă la 20.11
— etapa de zonă Clui-Napoca.

Buzău. Tg Jiu. Brăila, Bucu
rești, 12—13.111.

— etapa fimiă
Odorhei 22 24. IV

5. CONCURSUL REPUBLICAN
— individual — cădeți

— etapa pe județ pină la 27.11
— etapa de zonă Zalău, Gh.

Gheorghiu-Dei, Deva, Con
stanța, București 8—9.TV.

— etan a finală Oradea 3—5 VI. 
X CONCURSUL REPUBLI
CAN DE TOAMNĂ — indivi

dual — juniori ți cădeți



a 11—13.XI.
SUL REPUBLI- 
EGORI1 — seniori 
șteni 21—23.1.
a

11—13.111. 
-a Brașov 2—4.IX.

28— 30.X. 
aj

25—27.XI. 
iUL KEPUBLI- 
1R — individual 
udeț pînă la 16.1. 
tonă 5—6.11.
ă Buzău 11—13.IV.

FEBRUARIE" — 
i și juniori

29— 30.1.

JELISM

3. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — echipe

— etapa 1 Brăila 27 III.
— eta-pa a Il-a București 3.IV.
— etapa a IlI-a Sibiu 17.IV.
— etapa a IV-a Sibiu 5.V.
4. CAMPIONATUL REPUBLI

CAN — perechi
— etapa I Brăila 5.VI.
— etapa a Il-a București 16.VI.
— etapa a IlI-a Sibiu 23.VI.
— etapa a IV-a Brăila 17 VII.

D. REGULARITATE 
Șl REZISTENȚĂ

1. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN

Focșani 22—25.IX.

OINĂ

— etapa finală Arad 2—4.IX.
2. DACIADA — juniori I

— etapa de zonă — tur
Arad 13—17.IV.
București 13—17.IV.
retur Tg. Mureș 27—31 VII.
București 27—31 VII.

— etapa finală
Oradea 14—18.IX

3. CAMPIONATUL REPUBLI-

2. CONCURSUL REPUBLI
CAN F.R.R. — TEHNICUM 
RADIOTELEGRAFIE, RADIO

TELEFONIE, MIXT
— 3,5 MHz — etapa 1 7.11.

etapa a Il-a 21.11.
— 144 MHz — etapa 1 14.DI.

etapa a Il-a 21 III.
3. CUPA FEDERAȚIEI RO
MANE DE RADIOAMATO

SATUL REPUBLI- 
AUTOMODELE

ATUL REPUBLI-
IEROMODELE
ROMODELE
asociație 1.I1I.
județ l.IV.
lă
iic 9—10.IV.
[OCOMANDA
asociație l.V.
județ IVI.

lă
16 -19.VI

CAPTIVE
asociație 15 V.
județ 15.VI.
iă Dej 14—17.VI1.
OR LIBER
asociație 15.V.
județ 15. VII.

lă
31. VII.--2.vni.

asociație 30.IV.
județ l.V.

lifinală
26—27.V. 

tlă
28—29.V.

IATUL REPUBLI- 
NAVOMODE’ E

S ȘI PROPULSATE 
asociație 15 III.
județ 15.IV,

ală
14—15.V. 

LEGHIDATE 
ROGLISOARE

asociație 15. V.
județ 15 VI.

ală
s 8—IOVII.
VELIERE
asociație l.VIH. 

■ județ 15.VIII,
ală Neptun 6—8 IX. 
NATUL REPUBLT- 
tACHETOMODELE 
Asociație 15. VI. 

județ 15.VII.
ală

12—14.VIII.

1. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — seniori

— etapa locală pînă la 29.V.
— etapa pe județ pînă la 12.VI.
— etapa de zonă : zona I Al

ba lulia, Brașov, Tg. Mu
reș, Galați 10—ll.IX
zona a Il-a București, Hu
nedoara. Botoșani, Pitești

17—18.IX.
— etapa finală turneul I

Cluj-Napoca 23—25.IX.
turneul II Călărași 2.X. 
turneul III București 9.X.

3. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — juniori

— etapa locală pînă la l.V.
— etapa pe județ pînă la 22.V.
— etapa de zonă Tîrgoviște, A-

rad, Bistrița, Vaslui, Drobe- 
ta T. Severin 11—12.VI.

— etapa finală Buzău 24—26.VI.
3. „CUPA ROMÂNIEI"
— etapa locală pînă la 17.IV.
— etapa pe județ pînă la 24.IV.
— etapa d» zonă : zona I B. 

Mare, Rm. Vîlcea 7—8.V. 
zona II Gheorgheni, P. 
Neamț, Ploiești 21—22.V.

— etapa finală
Mangalia 3—5.VI.

CAN — divizia A
— seria I

tur I Oradea 22—26.IX.
tur 11 București 3—7.X1.
tur Ill Arad 2—6.11.
tur IV București 16—20.11.
tur V Cluj-Napoca 2—6. III.
tur VI București 11—15.V.

— seria a Il-a
tur I București 5—8.V.
tur 11 Cluj-Napoca 26—29.V.
tur Ill Oradea 30.VI—3.VI1.
tur IV Tg. Mureș 14— 17.VI1.
tur V Timisoara 111—14. VIII.

4. CUPA DE VARA. — copii
— etapa de zonă

tur Arad 15—19. VI.
București 15—19.VI.
retur
Tîrgu Mureș 6—10.VI
București 6—IOVI.

— etapa finală
Bucureș'i 10—14. vin

S. CUPA „23 AUGUST" — ju-
niori II

— etapa de zonă — tur
Cluj-Napoca 6—10.IV.
București 6—10.IV.
retur Oradea 20—24. VII.
București 20—24. VIL

— etapa finală Arad 7—ll.IX.

RISM, 3,5 MHz — seniori, ju
niori

— RADIOTELEGRAFIE
— etapa I 18.IV
— etapa a Il-a 25.IV.
— RADIOTELEFONIE
— etapa I 17.X.
— etapa a Il-a 24.X
— TELEGRAFIE SALA, RE

CEPȚIE ȘI TRANSMITERE 
VITEZA
Slatina 4—6.XI

4. CUPA „ANIVERSAREA RE
PUBLICII" — 144 MHz

— etapa I 25.XI.
— etapa a Il-a 26.XI.
— etapa a IlI-a 27.XI.
5. CUPA „C.N.O.P.- — 3,5; 7

MHz
— RADIOTELEFONIE, RADIO

POPICE

OCICLISM
ZÂ PE ȘOSEA
A — seniori ți ju-

niori
1 rad ea 12. VI.
Il-a Reșița 26 VI.
IlI-a
a .0.VT1
IV-a Buzău 24.VII.
V-a Bistrița 7.VI1I.
Vl-a
eș 14.VIII.
V II-a Arad 28.VIII.
VllI-a
i ll.X.
FEDERAȚIEI RO-
E MOTOCICLISM

București 8.V.
Il-a Arad 29 V.

/'OTOCROS
INATUL REPURLI-
seniori și juniori
Zărnești 12 VI.
Il-a

■eș 10. VII.
IlI-a Cîmpina 17 vn.
IV-a Brașov 24. VII.
V-a Moreni 31. VII.
FDERAȚIEI ROMA-

OTOfTCLTSM — se-
iri și juniori
Buzău 27.111.
Il-a Moreni 10 IV.
Ill-a Cîmpina 17.IV.
IV-a

reș 24.IV.
V-a

mg 15.V.
■A DE TOAMNA

Brașov ll.IX.
Il-a '
de Munte 18 IX.
I1I-a Buzău 2.X.
IV-a

mg 9 X.
UPA „MOBRA"
i ♦ IX.

DIRT-TRACK

PATINAJ
A. PATINAJ VITEZĂ

1, DACIADA
a) poliatlon seniori (m+f)

M. Ciuc 29—30.L
b) sprint — seniori (m+f)

M. Ciuc 5—6.11.
2. DACIADA — juniori 

(m+f)
M. Ciuc 22—23.1.

X CONCURSUL REPUBLI
CAN — juniori II (m+f)

M Ciuc 22—23.1.
4, CONCURSUL REPUBLICAN

— copii I și II (m+f)
Suceava 8—9.1.

5. CONCURSUL REPUBLICAN
— speranțe (m+f)

Suceava 7—8.1.
8. „CUPA ROMÂNIEI" — se
niori, juniori I, II și speranțe 

(m+f)
M, Ciuc 15—16.1.

7. CUPA FEDERAȚIEI ROMA
NE DE PATINAJ — copii I șl

II și speranțe (m+f)
Suceava 15—16.1.

8. CONCURS REPUBLICAN — 
ROTILE — seniori, juniori I

și II și speranțe (m+f)
Suceava 26—28 VIII.

B. PATINAJ ARTISTIC
1. DACIADA — seniori (m+f)
— etapa pe localități și județ

pînă la l.n.
— etapa finală

M. Ciuc 25—26.11.
2. DACIADA — juniori I și II

(m+f)
— etapa pe localități și județ

pînă la l.IL
— etapa finală

M. Ciuc 24—25.IL
3. CONCURSUL REPUBLI

CAN — copii (m+f)
— etapa pe localități și județ

pînă la 1.I1I.
— etapa finală

București 18—19.111.
4. CONCURSUL REPUBLICAN

— speranțe (m+f)
— etapa pe localități și județ

pînă la l.ni.
— etapa finală

București 17—18.111.
5. „CUPA ROMÂNIEI" — se
niori și juniori I și II (m+f)
— seniori Gheorgheni 15—16.IV
— juniori Gheorgheni 16—17.IV
6. CUPA FEDERAȚIEI RO
MANE DE PATINAJ — copii

și speranțe (m+D
— copii Galați 31.111 —l.IV.
— speranțe Galați 1—2.IV.

1. DACIADA — individual și
perechi — seniori (m+f)

— etapa pe județ pînă la l.XI.
— «tapa semifinală 11—13.XI.
— etapa finală

Tg. Mureș 16—18.XII.
2. DACIADA — individual și

perechi — juniori (m+f)
— etapa pe județ pînă la 18.IX.
— etapa semifinală 7—9.X.
— etapa finală

Cîmpina 9—11.XI1.
3. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — echipe — seniori (m+f)

— ed. 1982—1983
— divizia A — retur

TELEGRAFIE
— etapa I 17 II.
— etapa a Il-a 24.11.
— etapa a IlI-a 17.HI.
— etapa a IV-a 24.ni.
— RADIOTELEFONIE — 3,5

MHz ; „CUPA PIONIERUL"
— etapa I 21.IV.
— etapa a Il-a 28.IV.
— RADIOTELEFONIE — „ZIUA

COPILULUI"
— 3,5 MHz 26.V.
— 144 MHz 29.V.
— RADIOTELEGRAFIE și RA
DIOTELEFONIE — 3,5 MHz

„START SPRE VIITOR"
— etapa I 8.XH.
— etapa a Il-a 15.XI1.
6. CONCURSUL REPUBLICAN
— TELEFONIE SALA, REGU
LARITATE, RECEPȚIE, VI
TEZA, TRANSMITERE VITE

ZA — juniori Ii
— etapa pe județ V
— etapa finală VII—VIII.
— RADIOGONIOMETRIE DE

AMATOR —
3,5 și 144 MHz (m+f)

— etapa pe județ V
— etapa finală VII—VIII

19.11—4. VI.
— turneu final 

Mangalia
CONCURSUL DE 
RE pentru divizia A -

niori (m+f) 
locală — retur 

12.11—24.IV.
6—8.V. 

■ană : 
21—22.V 

11—12 VI.

15—19. VI.
CALIFICA-

se-

CONCURSURI ORGANI
ZATE DE F.R.R,, CU RA- 
DIOCLUBURILE JUDEȚENE

— etapa

pe județ 
interjudeței

PENTATLON MODERN

— etapa
— etapa 

faza I 
faza a Il-a

— turneul final 
Mangalia

4. CAMPIONATUL 
CAN —

— etapa

20—26.VI. 
REPUBLI- 

echipe — juniori (m+f) 
ed. 1932—1983 
locală — retur

12.11—20.111. 
pe județ 25—27.ni.
interjudețeană :

9—10. IV. 
23—24 IV.

— etapa ]
— etapa 

faza I 
faza a Il-a

— turneul final 
Mangalia

S. CUPA FEDERAȚIEI 
MANE DE POPICE

— juniori — etapa I 
etapa a Il-a (finală)

— seniori — etapa I 
etapa a Il-a
etapa a IlI-a (finală)

10—13.V.
RO-

5.n. 
24. III 
12.11. 

10.IX.
—- --------- ,-------- , 25.XI

«. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — echipe — seniori (m+f) 

ediția 1983—1984
— divizia A — tur

17.IX—3. XII.
CONCURSUL DE CALIFICA
RE pentru divizia A 

niori (m+f) ed.
— tur
7.
CAN — echipe — Juniori — e- 

diția 1983—1984
— tur 17 IX—18.XIL

se- 
1983—1984 

17.IX-18.XI1. 
CAMPIONATUL REPUBLI-

RADIOAMATORISM

RADIOGONIOMETRE DE A- 
MATOR — seniori, juniori I 

și II 3,5 MHz (m+f) 
--------BANATUL Deva

23_ 24. IV
MARAMUREȘ Baia 

7—8.V 
MOLDOVA Iași

14—15.V 
TRANSILVANIEI

21—22.V 
Tîrgo- 

28—29.V

— CUPA

— CUPA 
Mare

— CUPA

— CUPA
Brașov

— CUPA MUNTENIA 
viște

— CUPA BUCUREȘTI — 3,5 și 
144 MHz

— etapa I
— etapa a Il-a
— etapa a IlI-a
— etapa a IV-a I
— TROFEUL CARPAȚI - 

MHz. 144 MHz Brașov
— etapa I
— etapa a Il-a
— CUPA BANATUL 

Timișoara
— etapa I
— etapa a Il-a
— CUPA VICTORIEI 

poca
— 144 -----
— 430

— 144

MHz 
MHz

MHz

CUPA 
— 144

t.iii 
«.vi 
5.IX 

5.XII 
- 3,5

16. VII
17. VII 

— 3,5 MHz

3.X
10.X 

Qu] -Na-

etata 
etapa

etapa

I 
a

a

T.V 
n-a 
7—8.V 
IlI-a

B.V
„FLOARE DE MINĂ" 
și 430 MHz Baia Mare 

2—3. VII 
„MINERULUI” Hune-

IONATUL REPUBLI-
individual — seniori
, Sibiu 5. VIII.
i Il-a
Ști 25 VIII.
■i IlI-a Brăila 2.IX.
l IV-a
sti 18 IX.
IONATUL REPUBLI-
individual — juniori

I București 12.V.
s Il-a Sibiu 19.V.
a IlI-a Bră'la 22. V.
1 IV-a
Ști 26 V.

1. DACIADA — seniori
București 22—26.VI.

2. DACIADA — juniori
Tim șoara 1—4.IX.

3. CONCURSUL REPUBLICAN
— individual

Timișoarei 5—9.X.
4. CUPA „PRIMĂVERII" — se

niori
București 9—13.111.

POLO
1. DACIADA — seniori

— etapa de zonă — tur
București 30.111.—3 IV.
Cluj-Napoca 30.111.—3.IV. 
retur București 4—7.VI1. 
Oradea 4—7.VI1.

1. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — UNDE SCURTE, RA
DIOTELEGRAFIE, RADIOTE- 
LEFONIE, MIXT — seniori și 

juniori
— 3,5 MHz 10—17—24 I
— 7 MHz 5—12.VI
— TELEGRAFIE SALA — RE
GULARITATE. RECEPȚIE, VI
TEZA, TRANSMITERE VITEZA

seniori, juniori I
— etapa p» județ 1—4.11.
— etapa finală Galați IV.
— RADIOGONIOMETRIE de 
AMATOR, 3,5 și 144 MHz —

seniori, juniori I (m+f)
— etapa pe județ V.
— etapa I (calificare)

Rm. Vîlcea 2—4.VI.
— etapa a Il-a (calificare)

Suceava 9—11.VI.
— etapa finală

Baia Mare 28—30 VH
— UNDE ULTRASCURTE, RA
DIOTELEGRAFIE, RADIOTE- 
LEFONIE, MIXT — seniori,

juniori
— etapa I — 144 MHz 13 VII.
— etapa a Il-a — 430 MHz

13 VII.
— etapa a IlI-a — 144 MHz

13. vil.
— CREAȚIE TEHNICA — seni

ori, juniori
— etapa pe județ V
— etapa finală

Buzău 25—26. VI.

— CUPA
doara

— 3,5 MHz 18.VII
— 144 MHz 31.VII
— CUPA „BUCOVINEI" TELE

GRAFIE SALA — juniori 
ți seniori Suceava 3—4.IX

— CUPA „CIBINIUM" — 3,5
MHz

— etapa

l „CIBINIUM" — :
Sibiu
I — radiotelegrafie

19. IX
a Il-a — radiotelegra-— etapa _

fie, radiotelefonie, mixt 26.IX
— CUPA „TELEORMAN" —

3,5 MHz
— etapa
— etapa
— etapa

I
a II-a 
a IlI-a

14.XI
21.XI
23.XI

RUGBY

1. DACIADA — seniori (selec
ționate județene)

— etapa interjudețeană (elimi
natorie) 15.VI

— etapa finală :
— faza I (eliminatorie) 19.VI
— faza a Il-a (eliminatorie)

22. VI
— faza a IlI-a 26.VI
— faza a IV-a — loc 1—2 și

3—4 București 29.VI
2. DACIADA — juniori (selec

ționate Județene)
— etapa interjudețeană (elimi

natorie) l.VI
— etapa finală :
— faza I (eliminatorie) 5.VI

— faza a Il-a (eliminatorie)
8.VI

— faza a IlI-a 12.VI
— faza a IV-a — loc 1—2 și

3—4 București 19.VI
3. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN AL SENIORILOR — div- 

zi» A ediția 1982—1983
— Tur 21, 25, 29.VIII ;

5. 26 29.IX ; 3.X ;
7 10, 14, 17, 21, 28.X1.1982

— Retur 6, 9, 13. 16, 20.III;
17, 20 24. 27 IV; 

15, 18, 22. 29.V
CONCURS DE CALIFICARE 
PENTRU DIVIZIA A — euiția

1983—1984
— faza I — eliminatorie
— Tur 29.V
— Retur 1.VI
— faza a II-a
— tur 5. VI
— Retur 12.VI
4. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — divizia B — tineret —

ediția 1982—1983
— Tur 5.IX—28.XI.1982
—Retur 6.III— 22.V
5. CUPA FEDERAȚIEI ROMA

NE DE RUGBY — ediția
1982— 1983

— Tur 19.IX; 17. 31.X
— Retur 27.III; 3. 10.IV
— Semifinală București l.V
— Finală — loc 1—2 și 3—1

București 8.V
«. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN AL JUNIORILOR §1 
ȘCOLARILOR ediția 1982—1983
— Tur 19.IX—28.XI
— Retur «.III—8.V
— Turneu final Cluj-Napoca

24—29.V 
7. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN AL SENIORILOR — di

vizia A ediția 1983—1984
— Tur 21.VIII—27.XI
X CUPA FEDERAȚIEI ROMA

NE DE RUGBY — ediția
1983— 1984

— Tur 18.IX—3C.X
X CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — divizia B — tineret —

ediția 1983—1984
__ Tur 4 TV 97 YT
19. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DIVIZIONAR — junio.l 

șl școlari ediția 1983—1984

— Tur 18.IX—27.XI

SĂRITURI In apă
L DACIADA — seniori (m+f)
— etapa locală pînă la 10.VII
— etapa finală București

21—23.VII
X DACIADA — juniori I (m+f)

— etapa locală pînă la 12.VI
— etapa finală București

22—24. VI
X CONCURSUL REPUBLICAN 

— juniori II (m+f)
— etapa locală pînă la 11VI
— etapa finală București

22—24. VI
4. CONCURSUL REPUBLICAN

— copii (m+f)
— etapa locală pînă la 20. VII
— etapa finală Oradea

4—«.VIII
5. CUPA FEDERAȚIEI ROMA

NE DE NATAȚIE (m+ f)
— etapa locală pînă la 4.XII
— etapa finală Sibiu 15—17.XII 
X CUPA „CARPAȚI" — juniori

(m+f)
— etapa locală pînă la 21.III
— etapa finală Sibiu 7—9.IV 
7. CUPA „SPERANȚELOR" —

copil (m+f)
— etapa locală pînă la 6.II
— etapa finală București

17—19.11

SCHI

A. SCHI FOND
L DACIADA — seniori (m+D

Predeal 21—23.1
X DACIADA — juniori (m+fl 

Bistrița-Năsăud 25—27.11
X CONCURSUL REPUBLICAN 

— copii
Sibiu 19—20.III

4. CUPA FEDERAȚIEI ROMA
NE DE SCHI-BIATLON

Piatra Arsă 13—24 IV
X CAMPIONATUL REPUBLI

CAN ȘCOLAR
Predeal 10—ll.III

8. CONCURSUL REPUBLICAN 
AL CLUBURILOR SPORTIVE 

ȘCOLARE
Blstrita-Năsăud 18—19.11

7. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN UNIVERSITAR

Poiana Brașov 11—13.III

B. SCHI ALPIN
1. DACIADA — seniori (m+D
— seniori Poiana Brașov

11—13.11
— senioare Poiana Brașov

23—27.11
X DACIADA — juniori (m + O
— juniori Poiana Brașov

23—27.11
— junioare Poiana Brașov

17—19.III
3. CONCURS REPUBLICAN —

copii
Sibiu 3—«.III

4. CONCURS REPUBLICAN
ȘCOLAR

Bucegi-Sinaia 17—19.11

5. CONCURSUL REPUBLICAN 
AL CLUBURILOR SPORTIVE

ȘCOLARE
Bucegi-Sinaia 23—26.' I

6. CAMPIONATUL REPUBI i-
CAN UNIVERSITAR

Poiana Brașov 11—13.III

C. SĂRITURI
t

1. DACIADA
— seniori și juniori (70 ml

Valea Strîmbă 18—19.11
— seniori (90 m) Borșa ii—«.III

2. CUPA FEDERAȚIEI ROMA
NE DE SCIII-BIATLON
Borșa 27.11

3. CONCURSUL REPUBLICAN
— copii

Rîșnov 5—«.III

D. BIATLON
I

1. DACIADA — seniori
Predeal 17—20. III

2. DACIADA — juniori
Predeal 10—13.11

SCRIMĂ
1. DACIADA — individual — 

seniori (m + f)
— etapa locală se va încheia 

cu 20 zile înaintea primei
etape a fazei finale

— faza finală :
— etapa I

floretă M București 21.1
floretă F București 14.1
spadă București 4.II
sabie București 7.1

— etapa a Il-a floretă M Bucu-
reșit 3.VI
floretă F București 6.VI
spadă București 12.VI
sabie București 9.VI

2. DACIADA — individual — 
juniori I (m+f)

— etapa I
floretă M Oradea 5.IX
floretă F Oradea 6.IX
spadă Oradea 9 IX
sabie Oradea 10.IX

— etapa a Il-a floretă M
București 28.XI
floretă F București 29.XI
spadă București 29.XI
sabie București 28.XI

3. CAMPIONAT REPUBLICAN 
— seniorj — divizia A+B 

(m+f)
— etapa I floretă M București

22—23.1 
floretă F București 15—16.1 
spadă București 5—6.II
sabie București 8—9.1

— etapa a II-a floretă M Bucu
rești 4—5.VI
floretă F București 7—8. VI 
spadă Bucureșt' 13—14.VI 
sabie București 10—ll.VI

— etapa a IlI-a floretă M Bucu
rești 1—2.X
floretă F Satu Mare 8—9.X 
spadă București 15—16.X 
sabie București 22—23.X

CONCURSUL DE CALIFICA
RE pentru campionatul repu

blican divizia B 
Rădăuți 11—13.XI

4. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — echipe — Juniori I

— etapa I floretă M Oradea
7 IX 

floretă F Oradea R.TX
spadă Oradea ll.IX
sabie Oradea 12.IX

■— etapa a II-a floretă M Bucu
rești 30.XI
floretă F București l.XII
spadă București l.XII
sabie București 30.XI

5. CONCURSUL REPUBLICAN 
— juniori II (m+D (14—17 a )

A. Individual
— etapa I floretă M Bucu-

re ști 20.V
floretă F București 21.V
spadă București 24 V
sabie București 25.V

— etapa a II-a floretă M Cra-
iova 20. VII
floretă F Craiove .21.VII
spadă Craiova 21.VII
sabie Craiova 20.VII

B. Echipe
— etapa 1 floretă M Bucu-

rești 22.V
floretă F București 23.V
spadă București 26.V
sabie București 27.V

— etapa a II-a floret? M Cra
iova 22.VII
floretă F Craiova 23 VTi
spadă Craiova 23. VII
sabie Craiova 22.VU

6. CONCURSUL REPUBLICAN
*” juniori ITI (13—15 

m + f)
ani -

A. Individual
— etapa finală floretă M Satu

Mare 6.V
floreta F Satu Mare 7 V
spadă Satu Man IOV
sabia Sa ui M~re 11.V

B. Echipe
— etapa finală floretă M Satu

Mi e 8.V
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floretă F Satu Mare 9.V 
spadă Satu Mare 12.V
sab e Satu Mare 13. V

7. CONCURSUL REPUBLICAN
— copii (1®—13 ani) — (m + D

A. Individual

— etapa finală floretă M 
Brașov LIV
floretă F Brașov 2.IV
spadă Brașov 5.1 V
sabie Brașov 6.IV

B. Echipe

— etapa finală floretă 
Brașov 
floretă F Brașov 
spadă Brașov 
sabie Brașov

M
3.IV 
4.IV 
7.IV 
«.IV

8. CUPA „ROMÂNIEI’ — 
individual

— floretă masculin București
30. IX 

floretă feminin Satu Mare
7.X  

spadă București 14.X
sabie București 21.X

ȘAH
1. DACIADA — individual — 

seniori

— etapa locală (1/16 șl 1/8 fi ■
nalc) pînă la 15.III

— etapa pe județ (1/4 finale)
l.IV—l.VII

— etapa de zonă (1/2 finală)
Herculane. Băile Felix, Efo
rie Nord 13—24.X

— etapa finală — B București
Mediaș 3—19.XI

— etapa finală — A București
5—21.XII

2. DACIADA — individual — 
senioare

locală (1/16 și 1/8 fi- 
pînă la 15.III 

(1/4 finale) 
’V—l.VII 

(r, a finale) 
14—23.X 
14—23.X

— etapa 
nale)

— etapa pe județ

de 
Nord

zonă— etapa 
Eforie 
Herculane

— etapa finală — B 
Craiova
Deva

— etapa finală — A

7—19.X
7—19.XI

Herculane
3—19.XII

3. DACIADA — individual — 
juniori I (m+D

— etapa locală (1/16 și 1/8 fi
nală) pînă la LII

— etapa pe județ (1/4 finală)
10.11—15.VI

— etapa finală — juniori Voi-
neasa 5—14.IX

— junioare Eforie Nord
5—14. IX

4. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — echipe mixte

— categoria A Eforie Nord
9-18.IV

— categoria B Eforie Nord și
Herculane 11—20.IV
Concurs de calificare

pentru campionatul republican 
echipe mixte

— etapa pe județ pînă la 15.11
— etapa interjudețeană
— faza I 20.III
— faza a Il-a 3.IV
— faza a III-a 17.IV
— etapa finală Pitești 11—16.V
5. CONCURSUL REPUBLICAN

— juniori II, copii (m + D

— etapa locală (1/16 și 1/8 fi
nală) pînă la l.II

— etapa pe județ (1/4 finală)
10.II-15.VI

— etapa finală' Eforie Nord
5—14. IX

6. CUPA „8 MARTIE" 
București 27.(1—8.111

7. CUPA DE TOAMNA
Herculane 20—29.XI

8. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — prin corespondență

0. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DE COMPOZIȚIE ȘA-

IIISTA

10. CAMPIONATELE UNIVER
SITARE — individual

■— etapa interfacultăți
pînă la 20.XIF82

— etapa pe centre pină la 12.1
— etapa finală Herculane

9—21.11

11. CONCURSUL REPUBLI
CAN ȘCOLAR — echipe

i
— etapa pe școală pînă la 16.1
— etapa pe județ pînă la 30.VI
— etapa de zonă 12—16.VII
— etapa finală Tg. Mureș

26—30. VII

TENIS
1. DACIADA — individual —

— seniori (m+f)
— etapa pe localitate

pînă la I.V

i

— etapa pe județ pină la I VI
— etapa finală Brașov 6- 12.VI

2. DACIADA — individual —
juniori (m + D

— etapa pe localitate
pînă la 15.VI

— etapa pe județ
pînă la 15.VII

— etapa finală Brăila 1—7.VIII

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

— turneu preliminar Bucu
rești 2—«.V

— turneul final București
10—16.X

4. CONCURSUL DE CALIFI
CARE pentru campionatul

republican pe echipe

— etapa pe județe pînă la 1.IX
— etapa finală București

3-9.X

5. CONCURSUL REPUBLICAN
— Individual — copii

— etapa pe localitate
pînă la 1.V

— etapa pe județ
pînă Ia l.VI

— etapa finală Bacău 13—19. VI
l

S. CONCURS REPUBLICAN — 
echipe — copii

— etapa pe județ pînă la l.VIII
— etapa de zonă 24—28. VIII
— etapa finală Tîrgoviște

7—ll.IX

7. CUPA „UNIRII" — seniori 
șl juniori

— juniori Hunedoara 17—2X1
— seniori Deva 17—23.1

S. CUPA „ÎS FEBRUARIE- 
București 7—13.11

9. CUPA .8 MARTIE* 1
Cluj-Napoca . 28.II-6.Ill

10. CRITERIUL DE PRIMĂ
VARA

București 11—17.IV

11. CUPA CLUBURILOR 
SPORTIVE ȘCOLARE

Tîrgoviște 24—29.VII

COMPETIȚII ORGANIZA
TE DE COMISIILE JUDE

ȚENE Șl SECȚIILE DE 
TENIS

L CUPA .STEAUA- — seniori 
București X

X CUPA „TENIS CLUB- — 
juniori + copii București IV

3. CUPA „DUNĂRII"— juniori 
+ copii Galați V

4. CUPA „CONSTRUCTORUL*  
juniori + copii Brăila V

5. CUPA „ȚARII CRIȘURILOR-
senlori Oradea V

6. CUPA „SARMIS" — juniori
+ copil Deva V

7. CUPA „OLTENIEI" juniori
+ copil Craiova V

X CUPA „TELEORMAN- ju
niori + copii Alexandria V

9. CUPA „LAȘUL" juniori + 
copii Iași VI

10. CUPA „TEXTILIȘTILOR*  
juniori + copii Arad VI

11. CUPA „CARPAȚI" — se
niori + juniori Brașov VI

12. CUPA „DINAMO" — se- 
ninori + juniori Brașov VI
13. CUPA „LITORAL- juniori

+ copij Constanța VI
14. CUPA „OLTUL” juniori +» 

copii Sf. Gheorghe VI
15. CUPA „ȘOIMII" juniori +

copii Sibiu VII
16. CUPA „DÎMBOVIȚA" ju

niori + copii Tîrgoviște VII
17. CUPA „ARGEȘ" juniori +

copii Pitești VII
18. CUPA „TRANSILVANIA"

seniori + juniori Cluj-Na
poca VII

19. CUPA „DR. PETRU GRO
ZA" juniori + copii Oradea

VII
20. CUPA „PROGRESUL” ju

niori + copii București VII
21. CUPA „MUREȘUL" seniori 

+ juniori Tg. Mureș VIII
22. CUPA „CUPKOM" seniori 

+ juniori Baia Mare VIII
23. CUPA „LACUL ROȘU" ju- 

niori-f-copii Gheorgheni VIII
24. CUPA „PĂCII" seniori +

juniori Arad VIII
25. CUPA „ELECTRICA*  se- 

niori-|-juniori Timișoara VIII
26. CUPA „NEPTUN” juniori

+ copii Cîmpina VIII
27. CUPA „POLITEHNICA" se

niori + juniori București
VIII

28. CUPA „DINAMO" seniori 
+ juniori București IX

29. CUPA „SĂNĂTATEA" ju
niori + copil Satu Mare IX

30. CUPA „DELTA" juniori +
copii Tulcea IX

31. CUPA „BISTRIȚA" ju
niori + copii Bistrița III

32. CUPA „BISTRIȚA” seniori
+ copii Bistrița VI

33. CUPA „CEAHLĂUL" ju
niori + copii Piatra Neamț

XII
34. CUPA „CURTEA DE AR

GEȘ" juniori + copii Curtea 
de Argeș VII

TENIS DE MASĂ
1. DACIADA — individual —

seniori (m+f)

— etapa pe localități
pină la 9 X

— etapa pe județ 22—23.X
— etapa finală — concurs I

Iași 11—13.XI
— concurs II Buzău

2—4.XII
2. DACIADA — individual —

juniori I (m+D

— etapa pe localități
pină la l.V

— etapa pe județ 14—15.V
— etapa finală Craiova

27—29.V

X CAMPIONATUL REPUBLI-
CAN — echipe — senior!

(m+f)

— turneu Arad 25—27.11
— etape săptămlnale (jocuri

duble) :
— tur 23.IV—11VI
— retur 8.X—20.XI

4. CAMPIONATUL REPUBLI-
CAN — echipe — Juntorl I

(m+D

— tur Rm. Vilcea 3—6.II

3. 
CAN

— retur Odorheiu Secuiesc
28—30.X

X CONCURSUL DK CALIFI
CARE pentru :

— campionatul republican — 
echipe — seniori Tg. Mureș

8-11.1
— campionatul republican —

echipe — juniori I Tg. Mu
reș 4-7-1

X CONCURSUL REPUBLICAN 
— juniori II și copil

A. Echipe

— zona de nord Bistrița
18—20.111

— zona de sud Pitești
18—20.III

— turneul final Constanța
15—18.IX

B. Individual ș! dublu

— etapa pe centre
pînă la 20.III

— etapa finală Cluj-Napoca
8—10.IV

1. CUPA ROMÂNIEI — echipe 
(m+f)

Arad 13—16.X

X CONCURSUL REPUBLICAN 
„PALETA DE ARGINT*  

(8-10 ani)

Ploiești 31.VIII—2.IX

9. CUPA CLUBURILOR SPOR
TIVE ȘCOLARE

I 
Rm. Vllcea 13—17.IV

10. CUPA MUREȘUL
Tg. Mureș 22—23.1

TIR
1. DACIADA — seniori — glonț,

10 m. talere — (m+f)

— etapa pe județ pină la l.IX
— etapa finală — glonț, 10 m

București 12—15.X
talere Timișoara 12—15.X

2. DACIADA — juniori —
glonț, 10 m — (m+f)

— etapa pe județ pînă la l.IX
— etapa finală București

8—ll.IX

3. DACIADA — seniori și ju
niori — arc (m+f)

— etapa pe județ pină la LIX
— etapa finală Iași 23—25.IX

4. CUPA „PRIMĂVERII- —
glonț. 10 m, talere, arc

București 8—10.V

5. CUPA „F.R. TIR*  — glonț,
10 m, talere

București 9—12.VI

6. CUPA „SPERANȚELOR” —
glonț, 10 m, talere

București 26—29.VIII

7. CUPA „ROMÂNIEI" — arc
București 9—ll.IX

8 CUPA „ROMÂNIEI" — glonț, 
10 m. talere

București 28.IX—l.X

9. CRITERIUL JUNIORILOR
10 m

București 21—24 XTI

TURISM-ALPINISM
A. ALPINiSM

1. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — cățărare — tineret —

feminin — seniori
etape nominalizate (conform 
calendarului interjudețean) 
etapa finală 28—31.VII

2. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — ALPINIADA — se

niori
etapa I
— de iarnă (escalade)

7—12.11
etapa I
— de vară 4—6. VII
etapa II
— de vară (finala)

4.

22_ 24 IX
CAMPIONATUL REPUBLI- 

— ALPINIADA — 
neret (m) șl feminin

ti-

etapa de iarnă 20—26.11
etapa de iarnă

— școală 7—19.III
etapa de vară
— școală 6—18.VI
etapa de vară 7—9.VII
etapa finală 19—21.IX
RALIUL REPUBLICAN AL-

PIN — seniori
etapă 3—5.IV
finala 6—9. IV

5. CUPA F.R.T.A.
omologări premiere alpine

10—21.X

B. SALVAMONT

6. RALIUL REPUBLICAN AL 
FORMAȚIILOR SALVAMONT

etapa școală
— iarnă 
etapa școală
— vară 
etapa finală

7—19.III

6—18.VI
17—22.1

C. ORIENTARE 
TURISTICA

7. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — individual, echipe, 
ștafetă — tineret și seniori 

(m+f)

etapa pe județ — indivi
dual — iarnă 15—16.1
etapa pe județ — ștafetă — 
iarnă 30.1

etapa finală — individual — 
iarnă 24—23.11
etapa finală — ștafetă — 
iarnă 26.11
etapa pe județ — Individual
— noapte — masculin

29/30—30.IV/1.V 
etapa pe județ — patrulă
— noapte — masculin

1/2.V 
etapa finală — Individual 

— noapte — masculin
23/24—24/25.V 

etapa finală — patrulă — 
noapte — masculin 25/26.V 
etapa pe județ — echipe

14—15.V 
etapa finală — echipe

27—28.V 
etapa pe județ ștafetă — 
vară 10.VII
etapa finală — ștafetă — 
vară 30. VII
etapa pe județ — individual

13—14.VIII
etapa finală — individual

8—10. IX

8. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN — individual și ștafetă 

juniori (m+f)

etapa pe județ — individual
— iarnă 15—16.1
etapa finală — individual
— iarnă 24—25.11
etapa pe județ — ștafetă
— iarnă 30.1
etapa finală — ștafetă — 
iarnă 26.11
etapa pe județ — individual
— vară 14—15.V
etapa pe județ — ștafetă
— vară 22.V
etapa finală — ștafetă — 
vară 4.VI
etapa finală — juniori — 
vară 2—3.VI

9. CUPA ROMÂNIEI

etapa finală 29—30.IX—1.X

D. TURISM SPORTIV
16. ȘTAFETA MUNȚILOR — 
concursul republican al dru

meților

etapa județeană

etapa finală
15.V—15.VIII

1—3. IX

E. SPEOLOGIE SPORTIVA

ii. CONCURSUL REPUBLI-
CAN și REUNIUNEA „SPEO- 

SPORT"

etapa școală 6—8. VI
etapa finală 1—5.X

VOLEI YACHTING
1. DACIADA — senior! 

(m + D 

etapa pe localități (cu echi
pe de unități sportive) —

conform calendarului local

etapa județeană (cu echipe 
reprezentative de localități)
— conform calendarului ju
dețean

etapa interjudețeană (cu e- 
chipe reprezentative de ju
deț)
— feminin 18—22.11
— masculin 1—5. IV
etapa finală (m + f) (cu echi
pe calificate de la etapa in
terjudețeană) 1—5.VI

2. DACIADA — juniori (m + f)
n. 1966

etapa pe localități (cu echi
pe de unități sportive) — 
conform calendarului local

etapa județeană (cu echipe 
reprezentative de localități)
— conform calendarului ju
dețean

etapa interjudețeană (m+f) 
(cu echipe reprezentative de 
județ) 2—6.III

etapa finală (m+f) (cu e- 
chipe calificate de la etapa 
interjudețeană 13—17.IV

3. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DIVIZIA A — masculin,

ediția 1982—1983
returul (etapele XIII—XXII)

2.11—20.111 
turneul final pentru locurile 
1—4 București 25—27.III

4. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN CATEGORIA B — tine
ret masculin, ediția 1982—1983

returul (etapale VIII—XIV)
23.1— 27.III 

turneul final
— Tur 17—21.IV

— Retur 12—14.V

5. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DIVIZIA A — masculin

— ediția 1983—1984

turul 16.X—26.XII

6. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN CATEGORIA B — tine

ret masculin ediția 1983—1984

turul 25.IX—18.XII

7. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DIVIZIA A — feminin

— ediția 1982—1983
returul (etapele XVI—XXII)

25.1— 6.III

turneul final — loc 1—4 
Constanța 11—13.III

L CAMPIONATUL REPUBLI
CAN CATEGORIA B — tine
ret feminin — ediția 1982—1983 

returul (etapele VIII—XIV) 
2X1—27.III 

turneu final
— tur 10—14.IV
— retur 5—7.V

9. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DIVIZIA A — feminin —

ediția 1983—1984
turul 16.X—25.XII

10. CAMPIONATUL REPU
BLICAN CATEGORIA B —
tineret feminin — ediția 

1933—1984
turul 25.IX—18.XII

11. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN AL JUNIORILOR ȘI 
ȘCOLARILOR (m+f) ediția

1982— 1983
returul (etapele X—XIV)

16.1—20.11 
turneul pe serii — m+f 

3—7. IV 
turneul final — m+f

24.IV—l.V

12. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN AL JUNIORILOR ȘI 
ȘCOLARILOR (m+f) ediția

1983— 1984
turul 25.IX—18.XII

13. CONCURS DE CALIFI
CARE PENTRU DIVIZIA B

tineret (m+D — ediția 
1982—1983

I 
etapa pe județ pînă la 8.V

etapa interjudețeană
18—22.V 

etapa finală 8—12.VI

14. CONCURS DE CALIFI
CARE PENTRU CAMPIONA
TUL REPUBLICAN AL JU
NIORILOR ȘI ȘCOLARILOR

(m+D — ediția 1982—1983 
etapa pe județ

pînă la 24. IV 
etapa interjudețeană

18—22.V
15. CONCURS REPUBLICAN 
DE JUNIORI — n. 1968 (m+D

— ediția 1983—1984
etapa pe localități 

conform calendarului local 
etapa pe județ

conform calendarului județean

1. DACIADA — seniori
Constanța 5—ll.IX

2. DACIADA — junior!
Constanța 29.VIII—4.IX



Handbal: după campionat, sezonul echipei naționale

CE-ATI ZICE DE UN COLECTIV TEHNIC 
FORMAT DIN NEDEF, PANĂ, VLASE Șl PENU?

„BALIUL HARGHITA" A REVENIT 
FORMAȚIEI DACIA PITEȘTI

Dînd Cezarului ce este al lui, 
adică echipei Steaua elogiile 
meritate, să parcurgem mai 
departe „înscrisurile" turului 
campionatului masculin de 
handbal, ediția a 25-a.

Comportarea formației H. C. 
Minaur. a doua în clasamentul 
toamnei, nu reprezintă o sur
priză, ci o confirmare a serio
zității pregătirilor efectuate de 
antrenorul Lascăr Pană cu 
elevii săi. Dintr-un colectiv 
eterogen ca vîrstă și valoare, 
reputatul tehnician a realizat 
un ansamblu omogen, capabil 
să-i materializeze ideile. Doi 
jucători sînt pe cale să revină 
la potențialul cunoscut — Mă
ricel Voinca și Mihai Miro- 
niuc, iar alți doi sînt într-o 
creștere valorică spectaculoasă 
— Gheorghe Covaciu și Nico- 
lae Ncșovici, acestea fiind rea
lizări ale întregului colectiv. 
Printr-o mai mare atenție a 
modului cum sînt angajați in 
faze, ne referim, firește, la ju
cătorii de cîmp, șl dîndu-le 
(sau redîndu-le) încredere in 
potențialul lor, colegii și antre
norul i-au scos din impas pe 
Voinea și Mironiuc, l-au lan
sat pe Covaciu. Poate că sin
gurul care s-a bazat mal mult 
pe resursele proprii este por
tarul Neșovici, apărarea mara
mureșeană, ca și a altor echi
pe dealtfel, situîndu-se încă la 
o cotă sub nivelul exigențelor. 
In ceea ce privește atacul, H.C. 
Minaur se află pe locul II in 
clasamentul eficienței, cu un 
coeficient de 28,09 goluri În
scrise pe meci, după Steaua 
(28,40). Desigur, despre H.C. 
Minaur s-ar putea scrie multe, 
mai ales lucruri bune, dar so
cotim campionatul doar o sec
vență din drumul afirmării. E- 
chipa din Baia Mare se află 
angajată acum în „Cupa I.H.F.”, 
in care a debutat cu un scor 
record, competiție care trebuie 
să confirme ascensiunea acestei 
.veritabile citadele a handba
lului românesc. Și mai este 
ceva, de fapt cel mai important 
aspect al activității de perfor
manță : la 18 octombrie, Mă
ricel Voinea, Ioslf Boroș și

DIVIZIA „B*  (etapa a Vlll-a)
MASCULIN. Seria 11 Me

talul Vaslui — Universitatea 
București 11—11, Universitatea 
Iași — Comerțul Constanța 
17—10, IIRUC București — 
Știința Bacău 18—18, Dacia 
Pitești — Celuloza Brăila 
19—16, Petrolul Teleajen —
C.S.U.  Galați 26—20, Tractorul 
Brașov — Arctic Găeșfi 32—5. 
în clasament : 1. Știința Ba
cău 21 p, 2. Tractorul Brașov 
20 p, 3. Petrolul Teleajen 20 p 
...11. Metalul Vaslui 12 p, 12. 
IIRUC București 11 p. Seria 
a Il-a : Utilaj Știința Petro
șani — Minerul Cavnic 24—20, 
Minerul Moldova Nouă — 
Strungul Arad 9—10, Șuiorul 
Baia Sprie — Voința Sebeș 
30—19, H.C. Minaur II Baia 
Mare — Unio Satu Mare 19—18, 
Metalul Lugoj — Metalul Cop- 
șa Mică 21—16, Metalul Hune
doara — Nitramonia Făgăraș 
17—19. în clasament : 1. Nitra
monia Făgăraș 19 p, 2. Unio 
Satu Mare 18 p, 3. Strungul 
Arad 18 p... 11. Metalul Hu
nedoara 14 p, 12. Minerul Mol
dova Nouă 12 p. FEMININ. 

„CUPA DE TOAMNĂ*
în competiția feminină pen

tru divizionarele feminine „A", 
„Cupa de toamnă" s-au înre
gistrat rezultatele. Seria I : 
TEXTILA BUHUȘI — ȘTIIN
ȚA BACĂU 15—19 (6—8) (S.
NENIȚA — coreso.), HIDRO
TEHNICA CONSTANTA — 
CONFECȚIA BUCUREȘTI 31— 
24 (13—14) (S. NACE — co
resp.), PROGRESUL BUCU-

CROAZIERA PE DUNĂRE CU MOTONAVELE 
,,CARPAȚI“ Șl „OLTENIȚA"

Durata: 4 zile. Plecări, în zilele de 16, 20 și 24 octombrie. Ple
care cu autocarul «pre Giurgiu. îmbarcare pe motonava cu 
care se parcurge următorul traseu:

Giurgiu — Turnu Măgurele — Calafat — Drobeta Turna Se
verin — Porțile de Fier — Moldova Nouă și retur.

Se organizează seară de dans și concursuri distractive. 
PREȚ: între 750 și 1350 lei, în funcție de categoria de con

fort a cabinelor.
CU MOTONAVA „FELDIOARA- pe traseul Oltenița — Că

lărași. Durata: o zi. Plecări în flecare duminică, la ora T,30. 
Masă pescărească la restaurantul Chiciu. Preț: 105 ld.

Aceste minunate clipe de destindere sînt oferite de ÎNTREPRIN
DEREA DE TURISM, HOTELURI ȘI RESTAURANTE BUCUREȘTI, 
prin filialele din: str. Mendeleev nr. 14 (telefon 59.37.60), ttr. To- 
nitza nr. 13 (telefon 14.95.94), bd. 1848 nr. 4 (telefon 14.98.81), 

Bfl,CPSC'u nr. 35 (telefon 15.74.11), bd. Republicii nr. 68 
(telefon 14.08.00), calea Moșilor bloc 55 bis (telefon 11 08.48).

Doru Porumb (sperăm că îm
preună cu antrenorul lor, Las
căr Pană) vor fi chemați la 
lot, ponderea lor in realizările 
echipei naționale fiind adevă
ratul etalon al creșterii obți
nute.

Universitatea Cluj-Napoca a 
înregistrat un salt calitativ 
spectaculos și, ca urmare, o as
censiune in clasament pe mă
sură: locul III. Măiestria și 
hărnicia antrenorului Gh. Zam
fir, relevate încă din activita
tea cu juniorii, sînt principa
lele cauze cane au determinat 
comportarea deosebită a uni
versitarilor clujeni. Antrenorul 
a știut nu numai să așeze bine 
echipa In teren, ci să și ca
nalizeze energia tinerilor săi 
jucători spre realizarea unui 
joc de handbal modern, tn vi
teză, cu combinații care să sur
prindă, Încheiate cu aruncări 
puternice și bine plasate. Dan 
Petru, Avram, Căldare, Tătaru 
și colegii lor și-au însușit te
meinic legile sportivității, ale 
disciplinei și respectului față 
de public și de partener, ast
fel că evoluțiile lor sint aplau
date și pentru falr-play-ul de- 
săvîrșit. Ceea ce, sa recunoaș
tem, nu este deloc puțin.

O altă echipă care s-a im
pus — și ea tot datorită efor
turilor unui tehnician de eli
tă, antrenorul emerit Oprea 
Vlase — este Constructorul 
Arad. Atuul el, apărarea (lo
cul II in clasamentul celor mai 
puternice defensive cu 20,09 
goluri primite pe meci, după 
Steaua cu o medie de 19,20) re
prezintă, de fapt, conceptul de 
bază al tehnicianului său. Poa
te că media ar fi fost încă și 
mai mică dacă formația din 
Arad s-ar fl dezbărat de un 
mal vechi obicei : acela de a 
privi cu dezarmantă ușurință 
partidele din deplasare. Oprea 
Vlase, omul tenace, tehnicia
nul de mare suprafață, va reu
și desigur in viitor șl această 
mutație in gîndirea Jucători
lor.

Dinamo București se clasea
ză pe locul IV la finele turu
lui. Este una dintre surprizele

Seria 11 Nitramonia Făgăraș
— Textila Ploiești 23—13 (par
tidele Relon Săvinești — Ra
pid București șl Vulturul Plo
iești — C.F.R. Craiova au fost 
aminate). Didactica Alexandria
— Argeșeana Pitești 17—24, 
Confecția Bacău — Filatura 
Focșani 10—4. în clasament : 
1. Vulturul Ploiești 20 p 
(149—109), 2. Relon Săvinești 
20 p (147—111), 3. Rapid Bucu
rești 19 p. ...11. Didactica A- 
lexandria 11 p, 12. Textila 
Ploiești 10 p, Seria a II-a: 
Textila Zalău — Progresul Ti
mișoara 30—15, Industria u- 
șoară Oradea — Constructorul 
Hunedoara 17—19, A.E.M. II 
Timișoara — Voința Odorhel 
23—9, Constructorul Timișoara
— Constructorul Baia Mare 
21—11, Textila Sebeș — Trico- 
textil Sighet 7—6. Chimia A- 
rad — Universitatea Farmec 
Cluj-Napoca 15—9. în clasa
ment : 1. Constructorul Timi
șoara 24 p, 2. Textila Zalău 
22 p, 3. Constructorul Bala 
Mare 20 p... 11. Tricotextil 
Sighet 11 p. 12. Universitatea 
Farmec Cluj-Napoca 10 p.

(etapa a Vll-a)
REȘTl — TEROM IAȘI 16—24 
(8—13). Seria a II-a : MURE
ȘUL TG. MUREȘ — A.E.M. 
TIMIȘOARA 20—27 (13—16) 
(A. SZABO — coresp.), C.S.M. 
SF. GHEORGHE — RULMEN
TUL BRASOV 20—24 (12—12), 
(G. BRIOTA — coresp ), CHI
MISTUL RM. VTLCEA — 
C.S.M. SIBIU 20—21 (10—12)
(P. GIORNOIU — coresp.).

neplăcute ale acestui tur de 
campionat. Mai ales pentru 
faptul că echipa din șos. Ște
fan cel Mare dispune de un 
lot valoros (cîteva nume sînt 
edificatoare. Mircea Bedivan, 
Tudor Roșea, George Dogăres- 
cu, Mihai Redl) și de doi an
trenori tineri cu mare dorință 
de afirmare, Ghiță Licu șl Va
lentin Samungi. Atunci, ce se 
întîmplă? Roș-albii au o labi
litate psihică care grevează se
rios asupra realizărilor lor. In- 
frîngerea de la Mirșa, pe care 
o acuză ca nemeritată, le-a di
minuat incredibil potențialul, 
dînd naștere la alte insuccese 
și — in cele din urmă — la o 
alunecare pe tobogan. Lucrul 
nu este permis însă unor spor
tivi de mare performanță. Ei 
trebuie să dovedească tăria de 
a trece peste orice obstacol, să 
se indîrjească tocmai in atari 
situații, să refacă prin dărui
re șl abnegație orice handicap. 
Unii dintre dinamoviști vor fi 
chemați peste puține zile la e- 
chipa națională. Procedind tot 
așa în apărarea culorilor țării 
ei vor impieta asupra perfor
manțelor reprezentativei. Iată 
la ce trebuie să gîndească ta- 
lentații sportivi de la Dinamo 
București, lată spre ce trebuie 
să-și Îndrepte atenția șl efor
turile tehnicienii de la club 
șl de la națională.

Apropo de tehnicienii națio
nalei, problema fiind în dis
cuție ne permitem o sugestie : 
să alegem pe cei mai buni 
pentru fiecare compartiment. 
Astfel, sub coordonarea lui Ni- 
colae Nedef, ar putea lucra 
pentru atac Lascăr Pană, pen
tru apărare Oprea Vlase, iar 
pentru antrenamentul portari
lor Cornel Penu. Avem credin
ța că acesta ar fi unul dintre 
cele mai puternice colective 
tehnice și că, in acest fel, pre
gătirea naționalei ar putea fl 
mult mal completă, mult mal 
eficientă. Rămine ca forul de 
resort, F.R. Handbal, să ana
lizeze șl să decidă.

Hrlstache NAUM

ÎNTRECERI DE INTERES PE AGENDA COMPETIJIONALĂ A GIMNASEICli
Agenda competițlonală a gim

nasticii Interne cuprinde, pen
tru următoarea perioadă, cîte
va competiții de real interes șl 
de tradiție, pe care sportivii ji 
tehnicienii noștri le vor folosi 
pentru verificarea unor noi ta
lente, pentru pregătirea unor 
competiții de mai mare am
ploare, In anul viitor.

TN ZILELE DE 15 ȘI 16 OC
TOMBRIE, de pildă, ta sala 
Armatei din Brașov, C.S.S. 
Brașovia, din localitate, organi

GIMNASTELE DE LA CLUBUL ,,TRIUMF‘i
Învingătoare In R. D. GERMANĂ

Zilele trecute, gimnastele 
Clubului sportiv școlar „Triumf" 
au susținut, la Rostock, o în- 
tîlnire bilaterală cu echipa 
clubului Empor din localitate. 
Evolulnd foarte bine, sportive
le bucureștene au ciștigat a- 
ceastă întîlnire, acumulînd 
186,85 puncte față de cele 182,75 
puncte realizate de partenere
le lor de Întrecere. Un foarte 
frumos succes _a obținut gim
nasta Violeta

tn cadrul 
a încheiat 
Individual

Burtescu, care 
aceluiași concurs 
Învingătoare atît 
compus, cu 37,95la

p (pe locurile doi și trei s-au

ETAPA A ll-A IN DIVIZIA „B" LA VOLEI
tn etapa a H-a a Diviziei „B“ 

de tineret la volei s-au Înregis
trat următoarele rezultate :

FEMININ, seria I : Universita
tea IEFS Buc. — Penicilina H 
Iași 3—0, Voința Buc. — Confec
ția Buc. 3—0, Ceahlăul P. Neamț
— I.T.B. 3—2, Zlmbiul Suceava
— Prahova IPG Ploiești 0—3 ; 
seria a II-a : Chimia Tr. Măgu
rele — Spartac Buc. 2—3, Univ. 
Craiova — Bralconf Brăila 3—0, 
Chlmpex n Constanța — Flacă
ra roșie II Buc. 3—2, Chimia Rm. 
Vllcea — Dacia Pitești 3—0 ; ao
rta a III-as Armătura Zalău — 
Metalotehnica Tg. Mureș 3—0, 
Textila Cisnădie — Univ. Timi
șoara 3—2, Olimpia Oradea — 
C.S.S. Explormln Caransebeș 3—2, 
G.I.G.C.L. Brașov — A.S.S.U. 
Craiova 3—1.

MASCULIN, seria I: Spartacus 
Brăila — Relonul Săvinești 0—3,

In județul Harghita a avut 
loc pentru prima dată o com
petiție automobilistică de ni
vel republican : „Raliul Har
ghita", de fapt cea de a 5-a 
etapă a campionatului național. 
„...Și gazdele, ne spunea lng. 
Tudor Bucătaru, din partea 
federației de specialitate, s-au 
achitat onorabil de toate obli
gațiile ce le reveneau, deși au 
avui de organizat un raliu 
mai greu, de noapte". Traseul 
a fost de 298 km, cuprlnzînd 
7 probe speciale de clasament 
și 8 controale orare, el fiind 
străbătut in marea majoritate 
a timpului pe întuneric (ple
carea primului echipaj a fost 
vineri la ora 18,01 din fața 
Casei de cultură, iar sosirea 
sîmbătă la ora 0,13), ip con
diții meteorologice grele : frig, 
ploaie, uneori torențială. Un 
raliu interesant disputat pe 
distanța Miercurea Ciuc — Bă
lan — Gheorgheni — Hagota 
— Gheorgheni — Odorheiu Se
cuiesc — Harghita Băl — 
Miercurea Ciuc.

La startul întrecerii s-au 
prezentat 82 de echipaje în a- 
cestea fiind cei mai buni pl- 
loți ai țării și 24 cupluri de 
începători. Remarcînd abando

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE CULTURISM 
CU UN NOU SISTEM DE DESFĂȘURARE

Intre 15—17 octombrie ss 
vor desfășura la București 
(Casa de cultură .,Mihail Emi- 
nescu", str. Mihail Emlnescu 
nr. 89, sector 2) campionatele 
naționale de culturism la ju
niori, seniori șl pe echipe.

Programul campionatelor: 
vineri, 15 octombrie, ora 9 
— adunarea generală a cultu- 
rlștilor, ora 16 — preselecție 
juniori mici ; sîmbătă, 16 oc
tombrie, ora 10 — preselecție 
Juniori mart, ora 16 — pre- 
selecțle seniori 5 duminică, 17 
octombrie, ora 9,30 — finala 
Juniori mici, mari șl seniori, 
festivitatea de premiere.

Față de edițiile trecute, 
campionatele naționale din •- 

zează o nouă ediție a tradi
ționalului concurs dotat eu 
.Cupa Brașovia" (Ia care vor 
fl prezente sportive de cate
goria I șl ansambluri de gim
nastică ritmlcă-modernă), pre
cum și .Cupa Carpați", rezer
vată maestrelor, tot la rltmlcă- 
medernă. Slnt Invitate Ia aces
te întreceri sportive din toate 
secțiile fruntașe ale țării.

LA FINELE SĂPTĂMÎNII 
VIITOARE, în Sala sporturilor 
din Ploiești va avea loc cea 

clasat coechipierele sale Martle- 
na Iordoc șl, respectiv, Angela 
Sandu), cit și In probele de 
sărituri, paralele și bîrnă.

concursul republican de lupte libere pe cplefiorll

NICOLINA IAȘI-TREI ÎNVINGĂTORI!
La Iași s-au desfășurat Între

cerile celei de a IV-a etape a 
concursului republican de lup
te libere pe categorii de greu
tate al seniorilor. De-a lungul 
competiției — care s-a bucurat 
de o organizare corespunzătoare

n-a : Electra
. Tîrgoviște 0—3, Vulcan 
■ Rapid Buc. 3—2, Delta 

„ — Metalul Hunedoara 
I.C.M. Caransebeș — Stea- 

’ ' pen.ru 20 octom-
III-a: oțelul Or.

— A.S.A. Electro- 
Mureș 0—3, Voința
- Voința Zalău 2—3,
-----  A.S.A. 
„U“ 'Cluj-Napoca —

N. Mateescu, 
O. Guțu, I. Domuța,— - - - L

I. 
C. 
S.

Viitorul Bacău — A.S.A. Buzău 
3—2, Tractorul H Brașov — Pra
hova I.P.G. Ploiești 0—3, I.O.R. 
Buc. — PECO Ploiești 3—1 ; ac
ria a n-a : Electra Buc.
S.A.R.O.
Buc. — 
Tulcea 
3-0, „1 
ua n, amlnat 
brie ; seria a 
dr. P. Groza 
mureș Tg. 
Alba Iulla 
Politehnica Timișoara 
Sibiu 3—0, _— -----
Voința Beiuș 3—0.

Corespondenți : 
Gh. Lazăr, ~ ~ .
I. Tomlcel, Ch. Goldenberg, 
Ghlșa, .St. Gurgui, C. Crețu, 
lonescu, P. Comșa, C. Gruia, 
Flllpescu, I. Pocol, I. Iancn, 
Glornolu, N. Coștin.

nul (din motive tehnice) al e- 
chipajelor în care piloți au 
fost cunoscuții Gh. Urdea, E. 
Ionescu-Cristea și F. Matees- 
cu, iată rezultatele : începă
tori — 1. C. Mihai — F. Cre- 
vanos (Dacia Pitești), 2. D. 
Popa — Daniela Godeanu 
(Univ. Sibiu), 3. D. Muscan — 
A. Balasz (Auto Mureș) ; gr. 
„N“ — 1. I. Matei — Gh. Gli- 
ga (Cetate Deva), 2. P. Aldea
— Gh. Nemeș (Auto Mureș),
3. 8. FOldes — C. Seceleanu 
(Autotransport Brașov) ; gr. 
„A" — 1. M. Costinean — Gh. 
Barbu, 2. AI. Moldovan — F. 
Jecu, 3. M. Bucur — C. Si- 
meanu (toți I.P.A. Sibiu) ; gr. 
„C“ — 1. L. Balint — C. Zăr- 
nescu, 2. V. Ștefan — I. Mă- 
lăuț (ambele Dacia Pitești),
3. M. Ilioaie (INMT) — M. 
Panaite (Dacia) — aceasta 
fiind ordinea și în clasamen
tul general al raliului ; echipe
— 1. Dacia Pitești, 2. I.P.A. 
Sibiu, 3. Auto Mureș Tg. Mu
reș.

Ultima etapă a campionatu
lui republican de raliuri va 
avea loc în zilele de 5—6 no
iembrie : „Raliul Castanilor",
ta Jud. Maramureș. (M.FR.) 

cest an aduc cîteva elemente 
noi. Este vorba de desfășu
rarea prealabilă, In lunile 
martie și aprilie, a concursu
rilor de calificare municipale, 
județene, zonale, la care au 
luat parte 319 concurenți din 
16 localități. O altă noutate 
constă în faptul că vor con
cura și juniorii mici (tineri 
între 15—18 ani). Concursurile 
care s-au desfășurat pînă în 
prezent la această categorie de 
vîrstă dovedesc oportunitatea 
acestor competiții, care atrag 
un număr însemnat de copil 
și tineri la practicarea exer- 
dțlllor Impuse, contribuie la 
pregătirea „schimbului do 
mtlne".

mai importantă întrecere de 
gimnastică ritmică-modernă din 
acest an — finalele campiona
telor naționale. în perspectiva 
Campionatelor balcanice de la 
Istanbul și a altor întreceri 
viitoare, concursul de ia Plo
iești reprezintă o verificare uti
lă a celor mai bune forțe de 
care dispune această discipli
nă.

LA ÎNCEPUTUL LUNII NO
IEMBRIE, de data aceasta la 
Buzău, o altă competiție de 
tradiție și cu profunde semni
ficații : campionatele naționale 
rezervate juniorilor, deci 
schimbului de miine al gim
nasticii noastre de performan-
țâ.

Pe plan internațional să rea
mintim de participarea la „Cu
pa mondială", de la Zagreb, șl 
de meciul Olanda — România 
(feminin), la sfirșitul acestei 
luni.

— luptătorii și-au disputat tatii- 
etatea In limitele unul aprecia
bil nivel tehnic. Dintre 
zentanțil celor 21 
asociații sportive 
tuat In primele 6 
marcat cei de la 
na Iași, Dinamo 
drotehnica Constanța. De subli
niat însă că de la Steaua numai 
un singur luptător s-a clasat pe 
locul I, In timp ce Nicolina «. 
avut trei concurenți clștigători 
la categoriile respective, iar Du
nărea Galați — 2. Iată-1, dealt
fel, pe învingători : cat. 48 kg — 
Nlcu Hîncu (Steaua), 52 kg — 
Gheorghe Mereglu (Dunărea Ga
lați), 57 kg — Aurel Neagu (Ni- 
collna), 62 kg — Petre Gheorghe 
(Vulcan București), 68 kg — Teo
dor Procop (Dunărea), 74 kg — 
Gheorghe Ioana (C.S. Tîrgoviș- 
te), 82 kg — Iulian Rișnoveanu 
(Hidrotehnica Constanța), 90 kg
— Ciprlan l.adu (Nicolina). 100 
kg — Gheorghe Broșteanu (Nico
lina), 4-100 kg — Andrei Ianko 
(Dinamo 3rașov). Pe echipe : 1. 
Steaua 29 p, 2. Nicolina 25 p, 3. 
Dinamo Brașov 21 p. 4. Hidro
tehnica Constanța 19 p, 5. Dună
rea 17 p. 6. steagul roșu Brașov 
11 p. (AI. NOUR-coresp.).
• Vineri, sîmbătă și duminică, 

la Pitești — etapa a lV-a la 
greco-romane.

reț re
de cluburi șl 
care s-au si- 

locuri s-au re- 
Steaua, Nicoll- 
Brașov și Hl-

pen.ru
M.FR


A XXIII-a ediție a Balcaniadei de tenis

[CHIPtLE ROMÂNIEI AU
TIMIȘOARA, 12 (prin telefon). 

Echipele României au debutat .cu 
două victorii la limită tn Balca
niada de tenis găzduită de tere
nurile frumos amenajate ale du
hurilor locale Electrica și AEM. 
Echipa masculină a țării noastre, 
beneficiind de forma bună a Iul 
Florin Segărceanu și-a asigurat 
victoria finală (cu 2—1) tn me
ciul cu reprezentativa Bulgariei. 
d>ar numai aupă oe Livlu Man- 
caș a pierdut neașteptat partida 
sa cu tînărul campion bulgar 
Krasimir I.azarov, Segărceanu a 
făcut la simplu o partidă de „în
călzire" cu Stamatov și a perfec
ționat dublul cu partenerul său o- 
blșnult, Andrei Dirzu, cîștlgtnd 
detașat împotriva perechii bul
gare.

Cu emoții s-a desfășurat parti
da feminină România — Iugo
slavia, cîștigată pînă la urmă cu 
2—1 de echipa noastră Împotriva 
unei formații din care lipsește 
Renata Sasak. In schimb Sabrina 
Goles (junioara nr. 12 în lume) a 
pus-o în dificultate pe Lucia 
Romanov, reușind chiar s-o în
treacă într-un final incandescent. 
Daniela Moise, cu o siguranță re
marcabilă, a echilibrat situația, 
iar apoi dublul surorilor Ra- 
manov a readus lucrurile pe fă-

?,TUNARUL“ VLAD HAGIU
(Urmare din pag. 1)

cu echipa Dinamo, 4 turnee cu 
echipa națională încheiate cu 
tot atitea succese și o medalie 
de argint la campionatul euro
pean de juniori de la Varna, 
prima medalie a polo-ului 
românesc. In plus, titlul de 
goigeter al tuturor turneelor, 
de juniori sau seniori la care 
am participat. Sincer să vă 
spun, este peste ceea ce aștep
tam...

— Cam cite meciuri ai jucat 
In acest an ?

— Vă pot spune exact: 70 de 
partide, majoritatea cu echipa 
de seniori

— Și cîte goluri aî marcat î
— La fel de precis pot să vă 

spun ! 336 de goluri. O medie 
de 4—5 pe meci. Și pot să mai 
precizez că am ajuns la golul 
1451 de cînd am început să joc 
polo Firește, numai goluri 
in partide oficiale.

— In afara medaliei cîști
gată la Varna, ce te-a bucurat 
cel mai mult in acest an ?

— Faptul că in cele 4 parti
de susținute împotriva campio
nilor lui.iii, poloiștii din Uniu
nea Sovietică — două la se
niori și două la juniori — nu 
am pierdut; am cîștigat, o 
dală, la Varna, și de trei ori 
am realizat scoruri egale. tn 
total, eu am marcat 24 de go
luri. Și promit cam tot atitea 
și in anul următor... Aș vrea 
insă să refincfi că foarte multe 
din golurile mele le datorez 
paselor ideale primite de la 
Moiceanu, Ciobăniuc, Ardelea- 
nu sau de la cel mai virstnicl. 
Dinu Popescu și Viorel Rus.

— Dar anul incă nu s-a 
terminat...

— Știu și mă gîndesc foarte 
serios la jccurile din C.C.E. tn 
primul tur vom merge la Ode- 
ncse, unde vom intilni, printre 
altele, pe Spandau 04 din Ber
linul Occidental. Sînt convins 
că vom obține calificarea, dar 
adevăratul test va fi cel din 
grupa semifinită. Acolo va 
trebui să jucăm foarte bine 
pentru a ajunge printre echi
pele de elită. Sper ca pină in 
decembrie — mai avem și un 
turneu in campionatul national 
— să ajung la golul cu nr. 
1500.

— Succes !

C.E. DE GIMNASTICĂ 

RITMICĂ MODERNĂ
Campionatul european de gim

nastică ritmică modernă se va 
desfășura între 26 octombrie și 
1 noiembrie în orașul norve
gian Stavanger. Țara noastră va 
fi reprezentată la competiție de 
Doina Stăicuiescu, Dorina Cor- 
doș, Mihaela Tănase. Alice Ște- 
fănescu și Adriana Rednic.

„TROFEUl DlIZAU ’82“ 0 INTERESANTĂ ÎNTRECERE PUGILISTICĂ
în Sala sporturilor din Bu

zău va avea loc între 14 și 16 
octombrie o interesantă com
petiție pugilistică de seniori 
și juniori dotată cu „TRO
FEUL BUZĂU’ 82". Alături de 
pugiliștii buzoieni vor urca in

DEBUTAT VICTORIOASE
gașul normal, cu o victorie ca
tegorică.

Rezultate tehnice. MASCULIN. 
ROMANIA — BULGARIA 2—1
(Segărceanu — Stamatov 8—3,
7— 6; Mancaș — Lazarov 4—6,
3—6; Segărceanu, Dirzu — Sta
matov, Lazarov 6—3, 6—1).
IUGOSLAVIA — GRECIA 2—1
(J1. ojinovlcl — Kalovelonls 3—6, 
6—4, 6—8 ; Prpici — Vazeos 6—3, 
6—3 ; JlvoJLnovlcL, Prpicl — Ka- 
lovelonis, Vazeos 4—6, 6—4, 6—*).  
FEMININ. ROMANIA — IUGO
SLAVIA 2—1 (Lucia Romanov — 
Goles 7—6, 4 6, 6—8 : Moise — 
Borovcld 6—2, 6—•0 ; Lucia Ro
manov, Marla Romanov — Goles, 
Borovdcl 6—0, 6—1). BULGA
RIA — GRECIA 2—1 (Manuela 
Maleeva — Kanelopoulu 6—3, 4—6,
5— 7 ; Kondova — Tsarbopoulu 
2—6, 6—3, 6—3 ; Manuela Malee
va, Katerina Maleeva — Kane- 
lopoulu, Anastasladu 6—3, 4—6,
6— 3).

în programul de miercuri : 
România — Grecia șl Iugoslavia— 
Turcia (m) ; Bulgaria — Turcia 
șl Iugoslavia — Grecia (f). In 
fiecare zi, la fiecare categorie, o 
echipă stă. Jocurile încep zilnic 
la ora ÎL

Victor BĂNCIULESCU

In meci revanșă, la volei masculin

SEIECJIONATA SHANGHAI - CALCULATORUL 3-0
In sala Olimpia din Capitală 

s-a desfășurat partida revanșă 
dintre Selecționata masculină 
de volei a orașului Shanghai șl 
divizionara „A" bucureșteană 
Calculatorul LI.R.U.C. Voleiba
liștii chinezi au obținuț din 
nou victoria în trei seturi: 
15—9, 15—4, 15—9, la capătul
unui joc frumos, animat tn

PENTRU UN LOC PE PODIUMUL ^MONDIALELOR
(Urmare din pag. 1)

biu, a înregistrat tn ul
timele luni un simțitor pro
gres pe linia perfecționării 
exercițiilor impuse, a însușirii 
unor noi elemente și combinații 
la liber alese, ceea ce, se înțele
ge, a dus la creșterea compe
titivității reprezentativei noas
tre și lasă să se întrevadă că 
va fi posibil ca, in viitor, creș
terile valorice să fie și mal 
consistente. Dacă Lavinia Aga- 
che, Mihaela Stănuleț și Came
lia Renciu au fost, în general, 
în nota lor cunoscută, cu pres
tații remarcabile la toate apa
ratele, ni se pare Important să 
subliniem că, In ce le privește, 
Dorina Ungureanu, Simona 
Renciu și Magdalena Ranca 
și-au sporit considerabil poten
țialul competițional, puțind fi 
oricînd componente de bază ale 
echipei noastre reprezentative. 
Iar dacă vom mai adăuga că, 
din motive de sănătate, alte 
trai gimnaste de primă valoa
re — Ecaterina Szabo, Cristina 
Grigoraș și Mirela Barbălată 
— nu au putut fi selecționate, 
atunci concluzia care se impu
ne este certă : un lot de 9 gim
naste poate face față oricînd 
rigorilor concursurilor interna
ționale.

Dar, întrucît echipa feminină 
a României are misiunea de 
mare răspundere ca la viitoa
rele campionate mondiale să 
lupte pentru un loc pe podium, 
este absolut necesar ca toate 
evoluțiile viitoare ale repre
zentativei noastre să fie rapor
tate Ia cele mai exigente ce
rințe internaționale, la nivelul 
cel mai ridicat. Or, privite lu
crurile prin această prismă, so
cotim că lotul nostru feminin 
are de rezolvat, de urgență, 
citeva probleme. Unele de fond, 
altele de detaliu, dar cu re
percusiuni serioase asupra po
tențialului său competițional. 
Ni se pare că se impune, cu 
prioritate, completarea lotului 
de la Deva intrucit, sin.băta 
trecută, in condițiile amintite, 
abia s-au găsit 6 gimnaste care 
să poată fi incluse în echipă. 
Așa se face că, in meciul cu 
Anglia, selecționata României a 
aliniat numai 6 gimnaste, fl- 

ring sportivi de la Farul Con
stanța, Dinamo, Steaua, B.C. 
Brăila. B. C. Galați, Metalul 
Tîrgoiiște și Metalul Plopeni.

Programul se va deschide, in 
fiecare zi, la ora 17.

In clasamentele anuale ale boxului amator

VIOREL IOANA-CEL MAI BUN SEMIUȘOR DIN EUROPA!
Potrivit tradiției, la încheierea 

sezonului competițional interna
țional pugilistic încep să apară 
diverse clasamente, mai mult sau 
mal puțin oficiale. Colegul nos
tru Italian Giuliano Orlando, ve
che competență în boxul amator 
mondial, s-a grăbit să fie pri
mul care ne oferă anul acesta 
plăcerea ierarhiilor (cu tot arbi
trarul lor evident). Iată, deci, 
în nr. 9 pe septembrie 1982 al re
vistei „Banzal*  din Milano, In 
clasamentul mondial pe țări, 
boxul românesc figurează pe 
un foarte onorant loc 4 :
1. U R.S.S. șl Cuba 92 p
3. S.U.A. 78
4. ROMANIA 43
5. Iugoslavia 36
6. Bulgaria 34 p, 7. R.D. Germană 
32 p, 8. Polonia 31 p, 9. Italia 
28 p, 10. R F. Germania 23 p eto

In clasamentul celor mal buni 
10 boxeri din lume la flecare 
categorie figurează 8 puglllștl 
români, dar numai trei pe 
locuri care dau acces la podium: 
Constantin Tlțolu la muscă, Vio
rel Ioana la semlușoară șl Geor- 
glcă Donicl la semigrea, toți trei 
clasați pe locul 3. Tițolu — după 
Aleksandrov (U.R.S.S.) șl Collins 
(S.U.A.), dar înaintea Iul San- 
tlesteban (Cuba) șl a campionu

care oaspeții au făcut o bună 
propagandă voleiului prin ac
țiunile lor variate și rapide la 
fileu. S-au remarcat : Shen 
Keqin, Xia Chunhao, Ju Gen- 
yln, de la învingători, Schlo- 
pescu și Iuhasz, de la învinși. 
Foarte bun arbitrajul cuplului 
bucureștean N. Găleșanu—G. 
Slmulescu. (M. VESA).

ind aproape o situație unică 
clnd echipa gazdă nu utilizea
ză dreptul pe care ii are de a 
folosi și o sportivă de iezer- 
vă! în mod operativ, cele mal 
bune gimnaste de la alte clu
buri din (ară trebuie testate șl 
Incluse in pregătirile lotului, 
astfel Incit antrenorii să fie 
Întotdeauna în situația de a 
putea alege, nu culege. Apre
ciind exercițiile impuse, faptul 
că nu s-a înregistrat nici o ra
tare, trebuie să menționăm, 
totuși, că sînt încă numeroase 
diferențe de interpretare a 
exercițiilor, nu numai intre 
componentele echipei noastre 
și cele ale formației engleze, 
ei și intre cele 6 gimnaste ro
mânce. Se înțelege de la sine, 
trebuie studiate încă o dată 
descrierile oficiale sau exerci
țiile prezentate de gimnastele 
noastre la campionatele mon
diale din 1981 și toate sporti
vele din lot să aibă interpre
tări unitare la toate aparatele!

In ce privește exercițiile li
ber alese, noută(iie introduse 
in exercițiile fetelor noastre 
ni se par prea puține pentru 
această etapă și credem eă 
intr-un timp cit mai scurt a- 
ceste exerciții trebuie elabora
te pină la cele mai mici detalii 
pentru ca in viitor ele să fie 
repetate de sute și sute de ori 
pentru o prezentare impecabi
lă la campionatele mondiale. 
Dacă revenirea în echipa na
țională a Ecaterinei Szabo și 
Mirelei Barbălată nu compor
tă probleme deosebite, în 
schimb încadrarea Cristinei 
Grigoraș într-un efort susținut, 
absolut necesar pentru o gim
nastă de lot, ridică încă unele 
probleme, care își cer o grab
nică și corectă rezolvare.

AUTOMOBILISM • Sezonul 
'83 la formula I va cuprinde, în 
cadrul campionatului mondial, 17 
mari premii, tncepînd la 12 fe
bruarie la Kyalami șl termlntnd 
la 9 octombrie la Las Vegas • 
Pilotul cehoslovao Frantișek Ka- 
clrek (Skoda 130 RS) a cîștigat 
la Bmo a 11-a probă a C.E. de 
auto-cros pe mașini de turism.

BOX • Japonezul Katsuo To- 
kashlkl șl-a păstrat titlul mon
dial la cat. muscă (WBA) dls- 
punînd la puncte, In 15 reprize, 
de sud-coreeanul Kim Sung 
Mang. Meciul a avut loc la To
kio • Campionul mondial la cat. 
super seml-mijlocle (WBA) ame
ricanul Davey Moore a cerut a- 
mtnarea meciului de la 23 oc
tombrie în care’ urma să-șl pu
nă în joo titlul în fața Iul Gary 
Gulden. Moore s-a accidentat se
rios la ochiul drept în cadrul u- 
nul antrenament.

CICLISM • Organizatorii Turu
lui Franței ’83 (a 70-a ediție a 

lui olimpic Leșov (Bulgaria). 
Ioana — după Herrera (Cuta) și 
Whitaker (S.U.A.), dar înaintea 
lui Labudovici (Iugoslavia), Rus- 
solillo (Italia) șl, mal ales, a iul 
Ribakov (U.R.S.S.). Donicl — du
pă Romero (Cuba) șl Pa vel 
Skrzecz (Polonia).

Clasamentul celor mal buni io 
boxeri din Europa ne aduce plă
cerea de a-1 vedea din nou pe 
un pugilist român în fruntea 
ierarhiei : clmpulungeanul VIO
REL IOANA este considerat de 
autorul clasamentelor drept se- 
miușorul nr. 1 al continentului! 
Pe locul 2 în Europa sînt con
siderați același Tițolu șl Donicl. 
Mai sînt clasați, printre alții, 
Clpere șl Fulger pe locul 5 con
tinental, Cernat pe locul 6, Pe
trescu pe locul 7 etc.

C. M. masculin de volei

JAPONIA, ARGENTINA!!), U.R.S.S. Șl BRAZILIA 
IN LUPTĂ PENTRU TITLUL SUPREM

Echipa României, învinsă de S.U.A.: 1-3
După atîtea surprize consem

nate pină acum In cea de a 10-a 
ediție a campionatului mondial 
masculin de volei, lată șl pe 
cea mal mare : echipa țării gaz
dă, Argentina, care este prezen
tă pentru prima oară In pluto
nul fruntaș mondial, scoate din 
cursa spre podium o favorită la 
titlul suprem, puternica formație 
a K, P. Chineze II Ceea ce pă
rea Imposibil s-a produs: terenul 
propriu face minuni... Prin ur
mare, In ultima fază a „mondia
lelor", In lupta pentru medalii 
vor C angajate două echipe sud- 
americane (Brazilia șl Argenti
na), una europeană (U.R.S.S.) șl 
una asiatică (Japonia).

In plutonul al doilea, deși ul
timele partide nu mal aveau de- 
ctt Importanță de palmares, tn- 
frlngerea reprezentativei noastre 
d® către cea a S.U.A. pune In 
lumină degringolada pricinuită 
de eșecurile inițiale. In aceste 
condiții, nici locul 13 (maximum 
posibil acum) nu mal este si
gur...

Iată ultimele rezultate din tur
neele semifinale șl clasamentele:

LOCURILE 1—12
Seria „W« : Argentina — R. P. 

Chineză 3—0 (10, 11, 10), Japonia 
— R. D. Germană 3—0 (15, 11, 3),
Coreea de Sud — Canada 3—0
(15, 8, 13).
1. Japonia 5 4 1 13: 6 1
2. Argentina 5 4 1 13: 9 9
3. R. P. Chineză 5 3 2 11: 6 8
4. Coreea de Sud 5 2 3 8: 9 7
5. Canada 5 2 3 8:10 7
6. R. D. Germană 5 0 5 2:15 5

CAMPIONATE
NORVEGIA. Campionatul a 

fost cîștigat de Viking Stavanger 
— 29 p, urmată de Bryne 36 p, 
LUlestroem — 26 p.

FINLANDA. Titlul de campioa
nă a revenit echipei Kuuaylsl 
Lahti — 34 p. Pe locurile urmă
toare, Helslngln — 22 p, Val- 
keakosken — 23 p.

AUSTRIA (et. 8) A. K. Graz a 
Învins tn etapa 8-a pe Admira 
Wacker cu 3—2. In clasament, 
pe primele locuri : Austria Vle- 
na 14 p, Rapid 13 p, Sturm Graz 
șl Austria Klagenfurt cite 11 p.

SCOȚIA (et. 6). Celtic — Aber
deen 1—3, Morton — Glasgow 
Rangers 0—0, Kilmarnock — 
Dundee 1—1. In clasament con
duce Celtic cu 9 p, urmată de 
Rangers, Dundee cu cite 8 p.

TRIBUNA VEDETELOR
• 96 de minute a durat meciul 

Bayern Milnchen — Hamburg 
(2—2), deoarece arbitrul Eschwei- 
Ier a fost nevoit să Întrerupă jo
cul pentru faptul că unii supor
teri au Invadat terenul I în ulti
mul minut, la scorul de 2—2 por
tarul Pfaff (Bayern) a apărat 

clasicei Întreceri) au anunțat că 
startul va fl dat la 1 Iulie la 
Fontenay-sous-Bols, tn regiunea 
pariziană, ultima etapă (a 22-a) 
fiind programată la 24 iulie, de 
la Alfortvllla la Paris. întrece
rea va măsura 3750 km.

GIMNASTICA • La Sofia. In- 
tllnlrea dintre Bulgaria șl Caria-

TELEX
da «-a încheiat cu succesul gaz
delor CU 565,35 — 563,25 p. Primul 
loc la individual a fost ocupat 
de bulgarul Plamen Petkov cu 
113,90 p.

HALTERE • Halterofilul so- 
vletlo Iuri Zakarevici (categoria 
100 kg) șl-a Îmbunătățit recordul 
mondial la smuls, ridicînd 196 
kg. Vechiul său record (195,5 kg) 
fusese stabilit la campionatele 
mondiale de la Ljubllana.

RUGBY • La Varșovia, în

In turneul „Intcrpolis"

KARPOV St DISÎANlfAZĂ
La Tilburg (Olanda) conti

nuă întrecerile turneului „In- 
terpolis", la care sînt pre- 
zenți 12 mari maeștri, în 
frunte cu actualul campion 
mondial de șah, sovieticul A- 
natoli Karpov. Acesta păs
trează șefia clasamentului, du
pă 8 runde, după o remiză cu 
G. Sasonko și victorie la B. 
Larsen. în alte partide s-au 
înregistrat rezultatele : Tim-
man — Torre 1—0, Nunn — 
Petrosian 1—0, Browne — 
Smîslov și Portisch — Tim- 
man remize. Iată clasamentul! 
Karpov 8 p, Timman 5 p, 
Browne șl Andersson 4 p (1), 
Petrosian și Sosonko 4 p, 
Smîslov 3,5 p (1), Nunn 3,5 p, 
IIQbner 3 p (2), Portisch 3 p 
(1), Torre 3 p, Larsen 2 p.

Seria „X“ i Cuba — Bulgaria 
3—2 (—12. 9, —11, 12, 9), U.R.S.S. 
— Brazilia 3—0 (7, 7, 6), Polonia
— Cehoslovacia 3—0 (3, 5,

5 5 0
16). 

15: 2 101. U.R.S.S.
2. Brazilia 5 3 2 10: 7 8
3. Bulgaria 5 2 3 9:11 7
4. Polonia 5 2 3 7:10 7
5. Cuba 5 2 3 7:13 7
6. Cehoslovacia

LOCURILE 13—24
5 14 8:13 0

Seria „V : Italia — Mexic 3—6

Chile 3—0 (12, 6, 8).

(2, 10, 8), Finlanda Tunisia
3—0 (7, 9, 13) , Franța • Austra-11a 3—0 (10, 8. 6).
1. Italia 5 5 0 15: 1 10
3. Franța 5 4 1 13: 6 9
3. Mexic 5 3 2 11: 9 8
4. Finlanda 5 2 3 9: 9 7
5. Tunisia 5 1 4 4:12 6
6. Australia 5 0 5 0:15 5

Seri» „Z" : S.U.A. România3—1 (ii, —ij. 11. 10), Venezuela
— Libia 3—0 (10, 8, 9), Irak —

. S.U.A. 5 5 0 15: 1 10
România 5 4 1 13: 4 9
Venezuela 5 3 2 10: 9 8
Irak 5 2 3 7:11 7
Chile 5 14 5:12 6
Libia 5 0 5 2:15 5
In noaptea de Joi spre vineri

au loc semifinalele simple, ast
fel : Japonia — Brazilia, U.R.S.S.
— Argentina (locurile 1—4), R.p. 
Chineză — Polonia, Bulgaria — 
Coreea de Sud (5—8), Canada — 
Cehoslovacia, Cuba — R.D.G. 
(9—12), Italia — România, S.U.A.
— Franța (13—16), Mexic — Irak. 
Venezuela — Finlanda (17—20), 
Tunisia — Libia, Chile — Aus
tralia (21—24). Finalele, vineri 
spre slmbătă.

un penalty ! Este posibil ca te
renul bavarezilor să fie suspen
dat.
• La 36 de ani, Gerd Miiller, 

fostul „om de gol", se va retrage 
anul viitor, cînd se va organiza 
un meci Intre fosta sa echipă 
Bayern Milnchen șl selecționata 
R.F.G.
• Juveatus, la revealre, a dis

pus duminică Ia deplasare da 
Floreatlna, cu 1—0, pria golul Iul 
Brio. Arbitrul jocului a avut 
mult de „lucru" : a acordat I 
cartonașe galbeae și l-a elimi- 
aat pe TardelU („Juve"), care 
au va juca Ia etapa de duminică. 
De 11 ani, Roma nu a mai în
vins pe Napoli tn deplasare 1 
Duminică „romanii" au dștlgat 
cu 3—1. Șl ceva despre loviturile 
de la 11 m ale echipelor italiene: 
portarul Silvano Martina (Genoa) 
a apărat duminică, cu Cesena, 
două lovituri de la 11 m (In cam
pionatul de anul trecut el a re
ținut 5 asemenea lovituri !) ; 
Franco Causio (Udinese) a ratat 
un penalty cu Ascoli, Iar recent 
tn Cupa cupelor Becalossl (In
ter) a ratat două lovituri de pe
deapsă tn jocul cu Slovan Bra
tislava I 

med amical, Polonia — Olanda
6— 13 (6—3) I

ȘAH > După 4 runde, în tur
neul de la Novl Sad conduce 
Rlbli (Ungaria) — 3 p, urmat de 
Romanlșin (U.R.S.S.), și Kurajlța 
(Iugoslavia) — 2,5 p. Florin 
Gheorghiu, care a întrerupt par
tida cu Gligorlcl, se află pe lo
cul 9, cu 1,5 p. în runda a 3-a. 
Romanlșin a cîștigat la Smejkal. 
Dezze a pierdut la KuraJ.’ța iar 
Quinteros a remizat cu Ribl.

TENIS • Finala turneului de 
veterani de la Lecce (Italia) a 
fost cîștigată de Drysdale care a 
dispus de Rosewall cu 7—5, 6—7,
7— 5. în semifinale Rosewall (48 
ani) dispusese de Laver cu 6—2, 
7—6 • în cadrul turneului indoor 
de la Sydney cîteva rezultate : 
Mayer — Masur 6—3, 6—4, 
Johnstone — Mayotte 6—1, 5—7, 
6—2, Alexander — Carter 6—3, 
6—3, McNamee — Dyke 5—7, 6—1,
6— 4, Denton — Whitecross 6—1,
7— 5.


