
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI VA f
r~

a

I
ORGAN AL UNIUNII DE CULTURA FIZICA Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA I
Anul XXII - Nr. 5117 Joi 3 noiembrie 1966 ♦ 8 pagini 25 bani I

O repriză senzațională și alta I

țOMANIA-ELVETI1 4 2 (4-0)
I
I I

ii Campionatul european de fotbal i
Y
1 ■

Trei debutanți in echipă • frățilă — 3 goluri !• Lucescu a dat
min. 90... 4—2!

presei — cer detalii despre 
„eroul reprizei" — debutantul 
Frățilă, care-1 obligă pe Pros
peri să scoată de trei ori min
gea din plasă (min. 11, 25 și 
38). într-un cuvînt, acțiunile 
merg șnur, echipa noastră face 
un joc mare. Tot ce se întîmplă 
pe teren este parcă o exem
plificare la un curs teoretic 
ținut de un mare profesor. E 
un adevărat festival, în pro-

alisfacție • în min 
ată un meci greu de uitat, 
■a lungul celor 90 de mi- 
e — poate mai aproape de 
văr, de la o repriză la alta 
băieții noștri ne-au făcut 

trecem de la cea mai eufo- 
i stare la opusul ei... abso- 

A fost prima repriză I Un 
rt senzațional — marcat încă 
primul minut, cînd Frățilă și 
cescu trec efectiv pe lingă 
aația de a înscrie. întreaga

38: 4 — 0, iar in
după primul gol, e mai frumos 
decît în orice vis. Pîrcălab este 
într-adevăr „Săgeata Carpați- 
lor“, adversarii săi, cite doi, 
cite trei, nu pot să-i oprească 
zborul. Pe partea cealaltă, de
butantul Lucescu „lucrează" 
cu dezinvoltura unui veteran 
încărunțit pe cîmpurile de 
luptă. Dridea I și Frățilă „pen
dulează" în fața unor fundași 
uluiți, prinși mereu pe picior

rarea noastră. Cea mai 
ioasă fază — min. 35 
matt a ratat cu poarta 
ar fi trebuit să ne pună 
dă. însă toate mergeau 
și singularul avertisment

VALENTIN PĂUNESCU

pericu- 
(Oder- 
goală), 
în gar- 
în plin 

t e

<r

(Continuare în pag. a 8-a)

CE! MAI MICI

-0 pentru România. Dridea a șutat necruțător și balonul deviat din piciorul lui Băni intră 
plasă peste portarul Prosperi ’Foto A. Neagu

hipă elvețiană intră în alar- 
ă, însă eforturile disperate 
e apărătorilor săi nu pot 
*ita... inevitabilul. Dridea I 
«chide scorul, cu toată „con- 
a“ deznădăjduită a lui Băni 
□in. 8). Ceea ce urmează,

greșit. Chiar și „mijlocul* (Sur- 
dan și D. Popescu), pe care l-am 
criticat atîta în ultimul timp, își 
face datoria, serviciul fiind 
aproape ireproșabil. Și golurile 
vin, unul după altul. Ziariștii 
elvețieni — prezenți la masa

FILMUL JOCULUI

Dridea I și Prosperi se „bat" pentru o minge de care va 
proiita Frățilă (care lipsește din fotografie). Și... 4—01 

Foto : N. Aurel

HANDBAUȘT! BUCUREȘTEN!
ÎN ÎNTRECERE!

Complexul
celor
șapte

Prima lovitură de la centru 
tartine oaspeților, dar o dată 

• trați în posesia mingiei, ju- 
itorii noștri declanșează asal- 
1 spre buturile apărate de 
osperi, eroul meciului de la 
uges (Belgia — Elveția 
-6). în min. 2 Dridea I, de
arcat pe aripa dreaptă, pri
ește balonul în spațiul liber, 

asă șutul-centrare rămîne fără 
ect. în minutul următor Dri- 

ga I centrează din nou dea- 
tpra careului mic, de unde 
ani respinge la... Pîrcălab ,- o 
ouă centrare a aripei noastre 
1 același Băni respinge în 
orner, cu un ultim efort. Ju- 
ătorii noștri mențin în conti- 
uare tempo-ul, semănînd pani- 
ă în careul advers datorită 
cțiunilor desfășurate rapid, ne 
mbele flancuri. Chiar și debu- 
înții, Frățilă și Lucescu, încu- 
ajați frenetic de spectatori, 
au dovadă de multă lucidi- 
ate, contribuie la reușita ac- 
iunilor ofensive care, prin 
recvență și hotărîre, anunță... 
leschiderea scorului. Urmează 
» tentativă elvețiană care 
‘șuează în apropierea „16-lui" 
iostru. Mingea este luată din 
VW în stăpînire de înaintașii 
omâni: Frățilă trimite balo- 
țul lui Dridea I, care nu stă 
ae gînduri și șutează cu sete... 
n drumul spre poartă balo-

nul întîlnește piciorul blondu
lui Băni și sare cu boltă peste 
Prosperi (ieșit) în plasă: 1—0 
pentru România.

După repunerea Ia centru, 
fotbaliștii elvețieni ripostează 
cu o schimbare a direcției de 
atac (de pe dreapta pe stînqa), 
care îl găsește liber pe Ber- 
nasconi. Șutul acestuia este 
însă fără adresă și jucătorii 
români reînnoadă firul iniția
tivei, care ne va aduce foarte 
repede și al doilea gol. în min. 
11 Lucescu pătrunde în vi
teză pe direcția porții, deschi
de pe Pîrcălab (aflat liber la 
marginea careului de 16 m), 
care centrează precis în stilu-i 
caracteristic 
află Frățilă; jucătorul nostru 
cu nr. 9 se înalță și trimite 
puternic cu capul balonul în 
plasă, spre dezamăgirea apără
torilor elvețieni surprinși de 
rapiditatea atacului: 2—0 pen
tru România.

La acest scor, reprezentan
ții noștri își îngăduie o scurtă 
perioadă de „respiro", cedînd 
inițiativa 
combină 
dar care își va 
abia în minutul 17 al jocului.

gramul căruia găsești ce vrei ’ 
viteză de acțiune, execuții teh
nice, pe cît de valoroase pe 
atît de speotaculoase (Lucescu, 
Pîrcălab, Frățilă), dinamism, 
ritm, vigoare, acțiuni tactice 
bine gîndite, bine realizate si 
mai ales eficiente.

Oaspeții ? Par o formație mo
destă care nu poate evita catas
trofa. Așa cum ne declarase 
antrenorul lor, dr. Alfredo Foni, 
elvețienii joacă în linie și „un- 
doi“-urile înaintașilor noștri 
creează numeroase breșe în sis
temul defensiv din fața porții lui 
Prosperi. Dar, deși scorul... a- 
vansează, oaspeții nu renunță cu 
totul la ofensivă și cîteva in
cursiuni, îndeosebi pe partea lui 
Gottardi, fac să se clatine apă-

Handbalul în 7 
te un sport di

namic, care,- an de 
an, cucerește tot 
mai multe inimi. Și 
prietenii săi cei mai 
entuziaști sînt co
piii. Tocmai din a- 
ceastă realitate s-a 
născut

Consiliului 
rilor din 
Nicol ae 
din Capitală 
organiza un campio
nat pentru reprezen 
tativele școlilor ge
nerale. Profesorii 
de educație fizică 
au fost primii care 
î-au susținut pe ini
țiatori. Ei au pre
gătit cu migală fie
care echipă, fiecare 
compartiment al for
mației, fiecare ju
cător în parte. Di
recțiunile școlilor 
generale 96, 189 și 
122 și-au adus efec
tiv contribuția la 
buna organizare a 
întrecerilor, punînd 
la dispoziție 
lor sportive 
desfășurarea 
rilor

O comisie 
ganizare 
programul întîlniri- 
lor pentru competi
ția băieților (20 |de

inițiativa 
pionie- 
raionul 

Bălcescu 
de a

bazele 
pentru 
meciu-

de or- 
a alcătuit

acolo unde se

adversarului, care 
cu ușurință în cîmp, 

crea ocazii

GH. NICOLAESCU

(Continuare in pag. a 8-a)

pentru
(13 e- 
arbitrii 
la în- 

pe cei mai

echipe) și 
cea a fetelor 
chipc) și 
i-au chemat 
trecere 
mici handbaliști ai 
Capitalei.

Vă invităm 
veniti într-una 
aceste după-amieze 
pe terenurile școli
lor 96, 189 și 122. 
Veți intra imediat 
în atmosfera unei 
entuziaste competiții 
în care „galeriile" 
(alcătuite din pro
fesori, părinți și co
legi ai jucătorilor) 
își susțin cu „toate 
forțele" echipele fa
vorite. Obiectiv vor
bind, cele mai mul
te șanse le au re
prezentativele școli
lor generale 112, 
160, 96, 189 și 30, 
dar te pui cu ambi
ția copiilor... „Cal
culele hîrtiei" pot 
fi, firește, răstur
nate. Un lucru ră 
mîne însă definitiv: 
întrecerile micuților 
handbaliști din ra
ionul Nicolae Băl
cescu se bucură de 
un real și meritat 
succes. Aceasta, spre 
lauda organizatori 
lor și a profesori
lor de educație fi-

să 
din

zică Etnilia Negu- 
lescu. Vasile Schultz 
și Nicolae Petcn 
care aduc o con
tribuție substanțială 
la buna organizare 
a competiției.

Ecoul acestei în
treceri va străbate 
cu siguranță și ce
lelalte raioane ale 
Capitalei și, poate, 
în curînd, vom pu 
tea semnala pretii- 
tințdeni astfel de i 
nițiative.

★
Și în orașul Sf. 

Gheorgbe, secția de 
învățămînt a Sfa
tului popular raio
nal, în colaborare 
cu Consiliul raio
nal IJCFS, a orga
nizat un campionat 
de handbal pentru 
școlari. întrecerile, 
viu disputate, au a- 
tras pe terenuri 
peste 200 de jucă
tori. Profesorul
educație fizică Wil
helm Roman, 
răspunde de orga
nizarea acestui cam
pionat. se ocupă cu 
multă tragere de i- 
nimă de reușita de 
plină a întrecerilor.

V)
it • ••

Să încep, cum este și fi
resc, cu cel mai mare dintre 
frați. Deși este trecut de 60 
de ani, asta nu-l împiedecă 
să fie mereu tînăr și plin de 
prospețime. Poate și pentru 
că locuiește intr-un cadru de 
basm, la „Șosea", între liziere 
de verdeață și alei de arbori 
seculari.

— Bătrîne, sînt gata să-ți 
ascult povestea...

— Dacă mă ieî așa,, cu „bl- 
trîne"...

— Nu-nfeleg.
— Ani impresia cJ ții sl-țî 

^estflinuiesc amintiri de de-

de

care

întrecerea handbalistelor este foarte disputată Fiecare echipă dorește să ciștige. lată, în 
ginea noastră, o atacantă aruneînd la poartă

” F

gnult, din primii ani de viațl. 
Or, eu intenționez s:1 mă o- 
presc doar Ia cele du ulti
mele două decenii.

— De acord.
— La urma urmelor, știi ce 

mă face să nit îmbătrînesc 
niciodată? Faptul că primesc 
zilnic vizita a sute și sute 
de tineri — de la prichindei 
care n-au început 
dezlege tainele 
pînă la oameni în 
rea. Dacă vrei, am 
tistică interesantă : 
celor care mă 
prezența trece, în lunile 
„pline", de 35.000. Sînt re
prezentanți ai școlilor sportive, 
ai liceului cu program de 
educație fizică, ai clubului 
sportiv școlar, studenți dc la 
Universitate, Politehnică, 
gronomie și I.S.E., tineri 
tr-o seric de cluburi ca 
pid, Flacăra și Recolta 
mari asociații sportive — 
vița Roșie, Confecția, 
nautica. Ce mai, 
„familii" sportive, i 
sau mai mici, simt 
să ntă vadă, să-și 
aici, Ia mine, cîteva 
timpul lor liber.

cum anume 
aceste ore ?

să
ȘÎ 
fi- 

sta-

încă 
slovelor 

toată 
și o 

numărul 
onotează cu 

în 
35.000.

A- 
d in
ii a-
sau
Gri-

Aero- 
pcslc 20 de 

ni ai mari 
plăcerea 
petreacă 
uie din

Cri pe-

f^ontinuare în pag. a 2 a)\



IN ULTIMA ETAPA A CATEGORIEI

Clariiicări
și... complicații

comentarii pe marginea cla
samentelor dupâ etapa a 
V-a a campionatului repu
blican de seniori pe echipe

După întrecerile etapei a V-a a 
campionatului republican de seniori 
Steaua este virtuală campioană a 
țării la floretă-băieți. Este adevărat 
că floretlștil de la Steaua sînt 
urmăriți îndeaproape de către 
cei de la Universitatea. Totuși, chiar 
și în eventualitatea unei victorii a 
studenților bucureșteni, în ultima e- 
tapă, asupra liderului, Steaua va păs. 
tra avantajul unei situații mai bune 
la capitolul «victorii individuale*. 
Situația este clarificată și în cazul 
Petrolului care, pterzînd toate meciu
rile din penultima etapă 
poate evita retrogradarea.

1. Steaua 7
2. Universitatea 7
3. C.S.M. Cluj 8
4. Unio Satu Mare

10
8

10

o 
o 
o

5. I.M.F. Tg. M.
6. petrolul PI.

3
3
1

o 
o 
o

0
1
3

7
5
9

a, nu m al

95 221:516 14
62 379:424 12
64 464:442 10

67 626:521 6
65 474:481 6
47 644:426 2

de 
se

campioană a țării 
întrec cu șanse a-

Pentru titlul 
la floretă fete 
proximatlv egale Steaua și Progresul. 
Mai aproape de.., obiectiv se alia 
Steaua, neînvinsă. Pentru a pre’ua 
conducerea în clasament, Progresul 
va trebui să dispună de lideră la o 
diferență de cel puțin 6 victorii in
dividuale, remontînd în acest fel di
ferența care le separă în prezent. 
După felul în care a evoluat în pen
ultima etapă, echipa antrenorilor 
Angelo Pelegrini și Nicolae Marines
cu promite să realizeze 
formanță. La periferia 
lui, lucrurile par să se 
I.M.F. Tg. Mureș, care 
terna”, are puține șanse uc « =>c »»»<« 
salva, deoarece în ultima etapă in- 
tilnește formații foarte puternice 
(Steaua. Progresul, Universitatea) la

CONSTANȚA, 2 (prin telefon, de 
la corespondentul nostru principal). 
— După disputarea primelor patru 
runde, finala campionatului republi
can feminin de șah are ca fruntașă a 
clasamentului pe tlnăra studentă ti- 
mișoreancă Suzana Makai. Ea a cîș- 
tigaț două Întrerupte — la Maria 
Desmireanu și Domnița Sutiman — 
iar în runda a patra a întrecut-o pe 
Aura Teodorescu, treeîndu-și astfel 
la activ patru victorii consecutive- 
în urma ei, la numai l/i p. distanță, 
se află maestra internațională Eli- 
sabeta Polihroniade, care a cîștigat 
un punct important în fața Rodicăi 
Reicher, învingînd-o după întreru
pere. Ba a întrecut apoi pe Veturia 
Simu și a făcut prima remiză cu 
Eleonora Jianu. Ultima împarte cu 
Margareta Teodorescu locurile 3—4, 
fiecare avlnd cite 3 puncte. Eleonora 
Jianu a învins-o după întrerupere 
pe Emilia Chiș, iar Margareta Teo
dorescu are victorii la Aura Teodo
rescu și Veturia Simu, precum și o 
tnfrîngere (după întrerupere) la 
Rodica Reicher.

Iată celelalte rezultate înregistrate 
în rundele a treia și a patra : Maria 
Desmireanu—Ana Mastac 1—0, Aura 
Teodorescu — Gertrude Baumstarck 
0—1, Marie ta Ionescu — Rodica Ma- 
nolescu 1—0 (runda III) ; Emilia 
Chiș — Marieta Ionescu 1—0, Ger
trude Baumstarck — Rodica Reicher 
>/2—*/2, Maria Desmireanu — Dom
nița Sutiman și Ana Mastac — Ro
dica Manolescu întrerupte (runda 
IV) i și încă un rezultat din prima 
rundă: Maria Desmireanu — Ger
trude Baumstarck 1—0.

Clasamentul înaintea rundei a cin- 
cea: Suzana Makai 4, Elisabeta Po
lihroniade 3>/2, Eleonora Jianu $i 
Margareta Teodorescu 3, Maria Des- 
mireanu 2 (1), Rodica Reicher, Ger
trude Baumstarck și Marieta Ionescu 
2, Rodica Manolescu l*/j (1), Emilia 
Chiș l</2, Veturia Simu 1, Domnița 
Sutiman >/z (1), Ana Mastac 0 (1), 
Aura Teodorescu 0.

CORNEL POPA

21 de echipe evoluează
sîmbătă si duminică la Bucures

începînd de astăzi și pînă dumini
că, 21 de echipe de lupte greco-ro- 
mane și libere din campionatele ca
tegoriei A se întrec în Capitală, în ul
tima etapă. Atît la „greco-romane* 
cît și la „libere** echipele campioane 
sînt deja cunoscute, această etapă 
constituind pentru Dinamo București 
(„greco-romane**) și Steaua („libere**) 
o „obligație** a regulamentului com
petiției. Desigur însă că adversarele 
lor din această ultimă etapă se vor 
strădui să le „ciupească** cît mai multe 
puncte pentru a-și îmbunătăți situația 
în clasamentele generale. Astfel, ți
țeiul Galați va încerca să facă un re
zultat cît mai strâns cu Dinamo și să 
depășească pe A.S.M.T. Lugoj (toate 
cele trei formații sînt în aceeași gru
pă) pentru a-și consolida locul V la 
care candidează și lugojenii. In grupa 
Stelei, doar cei de la Tg. Mureș sînt

COMPLEXUL CELOR ȘAPTE „FRAȚI •••

această per- 
elasamentu- 
fi limpezit : 
deține „lan
de a se mal

(Urmare din pag. 1)

care trebuie să cîștige în totalitate.

1. SUaua 7 7 0 0 88 203:403 14
2. Progresul 7 6 0 1 82 232:392 12
3. Universitatea 7 5 0 2 67 285:347 10
4 .S.P.O.B. 10 3 0 7 51 535:366 6
5. Unio 10 2 0 8 55 526:356 4
6. I.M.F. Tg. M. 7 1 0 6 41 357:274 2

O situație deosebită se află la spa
dă, unde Steaua și I.M.F. Tg. Mureș 
se găsesc ia egalitate de puncte : 14. 
lată de ce meciul direct dintre cele 
două formații competitoare care cu
prind majoritatea trăgătorilor din lot 
(Pongraț, Sepeșiu, Moldanschi etc), va 
constitui de departe ,,capul de afiș“ 
al ultimei etape. Foarte complicată 
este și situația în jumătatea inferi
oară a clasamentului, unde Progresul 
și Universitatea luptă pentru evitarea 
retrogradării. Progresul și-a terminat 
meciurile, totalizînd 3 puncte. " 1 
versiratea, în schimb, 
puncte, dar urmează
Steaua, I.M.F. Tg. Mureș și C.S.M. 
Cluj. Trej meciuri din care studenții 
trebuie să „scoată“ cel 
punct...

— După gusturi și aptitudini. Unii 
— de pildă — fac atletism. Au pentru 
aceasta la dispoziție și pistă de aler
gări și sectoare pentru aruncăii și să
rituri. Alții joacă handbal, rugbi, bas- 
chșt și volei. 14 terenuri sint afectate 
amatorilor de „jocuri**. Ți-e mai mare 
dragul să vezi atîta tineret în concursuri 
și competiții ! Dr. Eugen Marinescu- 
Bojoi, ’ directorul dispensarului meu, el 
însuși cîndva un polisportiv reputat, îmi 
spune deseori : Vezi, bătrîne ? Asta în
seamnă sănătate și forță I

— N-aș vrea să se impacienteze fra- 
(ii tăi mai mici...

Uni-
are numai 2 
să tragă cu

-— Totuși, țin să-ți mal spun ceva... 
Nu mă împac cu un lucru. Cam ducem 
lipsă de vestiare. In zilele de vîrf vizi
tatorii mei nu prea au unde să se echi
peze- Și ca să-ți întinzi hainele pe pe
luzele de verdeață și flori... Ce zici, am 
dreptate?

.— Mi-am notat. Și sper ca A.D.B.S. 
(n.n. Administrația bazelor sportive șco
lare ) să rezolve și această problemă, 
așa cum a reușit și cu altele.

clipă oaspeții, în speță sportivi de la 
„Metalul" și „Arhitectura*. Totul dove
dește spirit gospodăresc. Rasteluri 
pentru arme, dulapuri așezate intr-o 
ordine exemplară. Cel de-al treilea frate 
este mai puțin... vorbăreț. Mă însoțește 
prin poligon, lăsindu-mă să 
să mă minunez.

— Vreo doleanță ? 11 întreb
— Eu personal, nu. Vreau 

spun că într-o încăpere alăturată se află 
sala de cercetări metodice a antrenori
lor. Ii aud deseori plîngîndu-se că le-ar 
fi de mare folos un aparat de proiec
ție și filme cu caracter de (documentare 
științifică, că i ar ajuta mult în pregă
tirea profesională, că la cerințele de 
astăzi...

privesc si

la plecare, 
însă să-ți

ralele și inele, fetele — 
Cel de-al șaselea frate

— Ce s-a întîmplat ?
— Mă uit adesea la fetele acestea 

care învață solul. Cum vor putea ele 
să devină virtuoase într-o probă care 
presupune neapărat acompaniament 
muzical? Aud mereu vorbindu-se de 
grație sporită, de amplitudine maximă 
la sol.

—■ Bine, dar văd că există un pian.
— Nu însă și pianist. Este o durere 

mai veche. Antrenoarele mă bat mereu 
la cap. Și au dreptate. Gimnastica a a- 
juns o artă. Solul, mai ales. Ești de 
acord ?

Deschid din nou carnetul de însem
nări.

la bîrnă și sol. 
suspină adine.

ir ir

puțin un

1. Steaua 7 7 0 0 90 288:519 14
2. I.M.F. Tg. M. 8 7 0 1 74 443:546 14
3. C.S.M. C’uj 8 4 1 3 64 490:492 9
4. Crișul Oradea 10 4 0 6 72 641:659 8
5. Progresul 10 118 51 683:487 3
6. Universitatea 7 1 0 6 43 436:386 2

La sabie, Steaua este — ca și la

★

floretă băieți — virtuală campioană, 
avînd un punct avans față de urmă
toarea clasată, S.P.O.B. precum și 
încă trei meciuri de jucat... Cît pri
vește ultimul loc, amenințata princi
pală cu retrogradarea, C.S.M. Cluj, 
are nevoie de o dublă victorie, 
ultima etapă, 
tatea.

la
____  _______ în

Steaua și Universi-

să așteptăm și ultima

1. Steaua 7 7 0 0 77 342:498 14
2. S.P O.B. 10 6 1 3 79 617:615 13
3. Unio 10 4 0 6 69 634:574 8
4. Dinamo Brașov 8 3 14 64 492:479 7
5. Universitatea 7 3 9 4 58 426:428 6
6. C.S.M. Cluj 8 10 7 53 520:417 2

e-Așadar 
tapă...

Un miros puternic de „duco“ persistă 
in aer.

—■ Este de la mine, de ia bac, caută 
să-mi risipească nedumerirea cel de-al 
doilea „frate*. Eu abia de-acum înainte 
îmi voi primi oaspeții, caiaciștii și ca- 
noișții. Am pentru ei gala două bazine, 
noi-noufe. Cu oglinzi, cu rasteluri pen- 
ttu padele și pagaie, cu vestiare, cu 
lot ce le trebuie.

Deci...
Da, dar ar fi mai bine dacă s-ar 
o soluție pentru ca sportivilor să 
asigure o sală de forță.

— In gardă. Sînfeți gata? Porniți!,., 
Elevii antrenorului Cornel Pelmuș, fio- 
retiștii îndeosebi, sint In plin antrena
ment. li urmăresc în liniște.

— Iți cunosc pasiunea pentru scrimă, 
îmi distruge atenția al patrulea dintre 
frați. Ei, ee zici, îți place? Planșe peste 
tot, 
bele 
tru 
Ești 
aici

manechine, instalație pențru pro- 
electrice, helconiețre, vestiare pen- 
fete și băieți, încălzire centrală, 
de acord că scrimerii pot lucra 

în condiții cu totul deosebite?

TIBERIU STAMA

găsi
li se

★

standuri pentru tir
în

15 
ultimele trei rezervate 
„pistolarilor*) îji așteaptă

(dintre care 
exclusivitate 
din clipă in

Mă pregăteam tocmai să plec, 
mă aud strigat:

— Ei, tovarășe reporter, pe Ia 
nu treci ?

Era cel de-al șaptelea frate.
— Am impresia eă nu-ți prea

cînd

mine

★

Un „stop!* rostit sec mă determină 
să mă opresc cîteva clipe și la domiciliul 
celui de-al cincilea frate ...întru sport, 
in ring, două dintre speranțele antre
norului Gh. Iliuță. N-am de trecut în 
carnetul de însemnări decît atît: 
sala de box de la „Tineretului” rivali
zează, prin aparatură și capacitate, 
cele mai moderne de la noi. Asta 
scamnă însă pentru iubitorii scrimei 
mănuși, o obligație...

. , place
tenisul. Tocmai sportul fără bătrfnețe? 
Privește ce frumusețe de terenuri! De
ocamdată, sint trei, dar la primăvară 
numărul lor se va dubla. S-a proiectat 
aici un centru de învățare și perfecțio
nare. Antrenorul Tiberiu Grad are glo
duri mari, 
ilnduri și

Eu zic că face 
despre mine...

să scrii doufi

★

există și un

★

In jurul covorului fermecat, trei

cu 
în- 
cu

teliere“ de gimnaști, toți școlari, lucrea
ză de aproape 3 ore. Băieții la pa-

De fapt 
frate; locuiește ceva mai 
intrare nu i se văd decît platformele de 
la „sărituri*. Cum însă activitatea în 
aer liber la natafie s-a încheiat de cu- 
rînd... Mi-am însemnat doar o cifră ; 
aproape 6.000 de copii bucureșteni au 
învățat în vara aceasta cel mai complet 
dintre sporturi!

P. S. Deși gaadă ospitalieră, vara și 
iarna, complexul celor 7 „frați" (a se 
citi Baza sportivă de la stadionul Tine
retului) nu poate satisface pe deplin 
cerințele miilor de elevi și studenți din

al... optulea 
izolat. De la

LOTO • PRONOSPORT • PRONOEXPRES
LISTA CELOR 21 ClȘTIGATORI DE 
AUTOTURISME DE LA TRAGEREA 

EXCEPȚIONALA LOTO 
DIN 25. X-1966

CATEGORIA 1 — cile un AUTO
TURISM „FIAT 1800“ :

SENGHEA GRIGORE din BacSu, 
SGAVERDIA CAIUS CONSTANTIN 
din Timișoara, GURZO IOSIF din 
Cluj, MELIN VASILE din Oradea, 
MIRON VIORICA din Focșani, DU- 
MITRICA ION din Cîmpina, VASILE 
T. ILIE, TEODORESCU LEONID, 
BĂNICĂ ION și CIOBOTARU AN
TON — toți din București.

CATEGORIA A II-A — cite un 
AUTOTURISM „FIAT 1300“ :

ALEXANDRINA MILEA din Olă- 
nești — reg. Argeș, MARGARINT 
CONSTANTIN din Galați, POROJAN 
RENE din Paring, reg. Oltenia, 
TAICUTOIU ION din București.

CATEGORIA A IlI-a — cile un 
AUTOTURISM „RENAULT 10 

MAJOR" ■

SANDU MIHAI și BALANOVICI 
SERGIU, ambii din Botoșani, reg. 
Suceava, NICULESCU PAUL din 
Constanța, LACATUS CONSTANTIN 
din Buzău, PARASCHIVESCU PAUN- 
RASBOIU din București.

CATEGORIA A IV-A — cite un 
AUTOTURISM „FIAT 600“ ;

RACARU I. ION din Voinești, 
reg. Argeș, MARINCOVICI IOANA 
din Tr. Severin.

Rețineți I Aveți posibilitatea să 
obțineți AUTOTURISME și la con
cursul SPECIAL PRONOEXPRES din 
9 NOIEMBRIE a.c.

Se atribuie 10 AUTOTURISME 
(Renault 10 Major, Fiat 850 și Fiat 
600).

CONCURSUL PRONOEXPRES Nr. 44 
DIN 2 NOIEMBRIE 1966

5 38 24 4 27 6 — 14 17

Fond de premii : 575.062 lei, din 
care 41.528 lei report la categoria 1.

Tragerea următoare va avea loc 
în București.

Premiul de 25.000 lei, atribuit unei 
variante de categoria a II-a de la 
concursul anterior, a revenit parti
cipantului Alter Saul din Rm. Sărat.

PREMIILE TRAGERII LOTO
(întregi și sferturi) — 28.X.1966

Premiul special: sfert 1 a 150.000 
leicategoria I: 5 a 13.657 lei și 4 
a 3.414 lei; a II-a : 11 a 4.682 lei și 
26 a 1.170 lei; a III-a : 24 a 2.341 lei 
și 44 a 585 lei; a IV-a: 49 a 1.166 
lei și 85 a 291 lei; a V-a: 55 a 
1.071 lei și 86 a 267 lei. a VI-a: 
99 a 559 lei și 190 a 139 lei; a Vila: 
176 a 325 lei și 302 a 81 lei; a 
VIII-a : 194 a 278 lei și 399 a 69 lei.

Premiul special a fost cîștigat de 
Popescu Ion Ion din Aricești Rahti- 
vani, regiunea Ploiești.

Report premiul special : 205.200
lei.

țRubrică redactată de Administra
ția de stat Loto-Pronosport).

Capitală. De aceea, problema amenajării 
de terenuri sportive pentru elevi rămîne 
pe mai departe în atenția conducerilor 
școlilor și a secțiilor de învățămint ale 
sfaturilor populare raionale.

interesați să realizeze un rezultat 
mai bun în meciul cu sportivii bu 
rețteni, deoarece a treia echipă (’ 
gonul Arad) nu mai are nici o șa 
de a evita retrogradarea în categorii

Să ne oprim deci pe scurt și 
formațiile din celelalte grupe. Mai 
tîi, ne vom referi la candidatele 
retrogradare. La „greco-romane** 
află în această situație C.S.M. Rt 
ța. Chimistul Baia Mare și C.F 
Timișoara. Dintre acestea, reșițenii 
mai au, practic, posibilitatea de 
minere în prima categorie. Băimă 
nii vor trebui să depășească pe C.S 
Reșița și pentru cît mai multă si; 
ranță chiar pe Metalul Bucurt 
(grupa a IV-a). Timișorenii au a 
neșansa ca în această etapă să 
frunte pe sportivii din formațiile fn 
tașe ale clasamentului ; Steaua și St< 
gul roșu Brașov, de la care doar-nîri 
tr-un... accident ar putea obține p«n 
tele victoriei. Jn grupa a III-a între 
rile se anunță foarte echilibrate în 
Rapid București, Electroputere Ci 
iova și Unio Satu Mare, formații 
valori apropiate.

In campionatul de „libere**, în a) 
ra echipei arădene, cea de a do 
formație care va retrograda nu po; 
fi cunoscută decît după ultimul goi 
Spunem aceasta fiindcă atît Progres 
Brăila, Constructorul Hunedoara , 
și C.S.M. Cluj stau pe... muchie 
cuțit. Două dintre acestea însă - si 
programate să susțină chiar un „du< 
direct (Construotorul-Progresul) și î 
vingătoarea își va mări șansele, ir 
ales dacă clujenii vor ceda în fa 
gălățenilor. Iată componența grup 
lor : Steaua — Mureșul Tg. Mureș 
Vagonul Arad (gr. I), Dinamo — Ste 
gul roșu Brașov — A.S.M.T. Lug 
(gr. II), Progresul Buc. — Progres 
Brăila — Constructorul Hunedoa 
(gr. III), Oțelul Galați — Praho 
Ploiești — C.S.M. Cluj (gr. IV). 1 
trecerile din grupa I au loc vineri < 
la ora 16 în sala din str. Uranus, i 
cele din grupa a IV-a, sîmbătă la PI 
iești.

rims oi hăsâ

ClȘTIGĂTORII CONCURSULUI
JUNIORILOR BUCUREȘTENI

1. Olga Mărgărită (Voiul
2. Mihaela

3, Elena Nache
4. Gabi Tulcea

Lunțean 
(Voinț 

(A.S.A.) 
1. Adria 

Die

Competiția de tenis de masă pei 
tru juniori, organizată la sfîrșiti 
săptămînii trecute de clubul Voînț 
a reunit 96 de jucători si jucătoar 
Iată clasamentele: simplu fete, ea 
12 ani t 
Munca), 
(A.S.A.), 
Munca),
simplu băieți, cat. 12 ani: 
Toader (A.S.A.), 2. Gabriel
(Voința Munca), 3. Ion Buga (Got 
structorul), 4. Aurel Mihăilă (Volnț 
Munca) -, simplu fete, cat. 15 ani 
1. Cornelia Alexandrescu (A.S.A.), 1 
Marilena Badea (Spartac), 3. Mari 
Stoian (A.S.A.), 4. Cristina Muși
(Progresul); simplu băieți, cat. 1 
ani: 1. Dumitru Preda (A.SA.), I 
Ianos Colcer (Bere Grivița), 3. Aure 
Ovanez (Progresul), 4. Adrian Toade 
(A.S.A.).

ÎN CADRUL FESTIVALULUI 
FILMULUI SOVIETIC

SCENARIUL■■ G MIDVANI REGIA • S. MANAGADZE



Calendarul competițiilor sportive 
republicane pe anul 1967

4. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE NAVOMODELE

Calendarul competițiilor sportive republicane re
prezintă mijlocul principal de planificare și orga
nizare a activității sportive din țara noastră, fiind 
unul din documentele de bază în munca organe
lor și organizațiilor UCFS, care contribuie la re
zolvarea sarcinilor de ridicare continuă a nivelului 
general al întregii activități sportive.

Contribuind la angrenarea maselor de tineret în 
practicarea continuă și organizată a exercițillor fi
zice, potrivit vîrstei și dorinței fiecăruia, calenda
rul competițiilor sportive republicane trebuie să 
conducă în mod nemijlocit la ridicarea pe un plan 
valoric superior a nivelului tehnic al sportivilor, 
prin continuitatea competițiilor, prin buna lor or
ganizare, în condiții cit mai apropiate de cele ale 
marilor întreceri internaționale; acestea fiind, de 
fapt, o cerință de seamă a pregătirii temeinice a 
Sportivilor noștri.

Anul 1967 reprezintă o etapă foarte importantă 
în drumul către cele mai mari competiții sportive 
ale lumii. Jocurile Olimpice de la Grenoble și Ciu
dad de Mexico. Tocmai de aceea, ținînd seamă de 
sarcinile de mare importanță care stau în fața 
sportivilor și antrenorilor noștri pentru realizarea 
unei pregătiri de cea mai bună calitate, în acest 
an trebuie să crească importanța care se acordă 
organizării și desfășurării competițiilor sportive, 
trebuie să crească preocupările pentru rezolvarea 
în cele mai bune condițiuni a obiectivelor stabi
lite de plenarele din ianuarie și decembrie 1965 
ale Consiliului General al UCFS, în privința in
tensificării ritmului de dezvoltare pe bază de masă 
a tuturor ramurilor sportive și îndeosebi a acelor 
snorturi cu pondere în programul olimpic (atle
tismul. gimnastica, natația, canotajul, boxul, lup
tele etc.).

fn același timp, calendarul competițiilor sportive 
trebuie să ducă Ia o și mai temeinică consolidare 
organizatorică a secțiilor pe ramură de sport, în 
special a celor nominalizate, la îmbunătățirea mun
cii metod’Ce de instruire a sportivilor, la creșterea 
responsabilității tuturor activiștilor mișcării noastre 
sportive.

Pentru ca acest document să-și poată îndeplini 
rolul major pe care-1 are în viața organizației noas
tre, el trebuie realizat integrai, în condiții supe

rioare celor din anii trecuți. Este nevoie însă de 
• muncă stăruitoare de zi cu zi, de o activitate 
rodnică și entuziastă a întregului activ al mișcării 
sportive.

Federațiile de specialitate, consiliile UCFS, co
misiile locale pe ramură de sport, consiliile clu
burilor și asociațiilor sportive trebuie să ia de pe 
acum toate măsurile organizatorice și tehnice, ad
ministrative și propagandistice pentru a asigura 
cadrul corespunzător, sărbătoresc, care să conducă 
în final la reușita deplină a tuturor acțiunilor în
scrise în calendarul competițiilor sportive ale anu
lui 1967. în acest scop, este absolut necesar să se 
ia măsuri pentru continua îmbunătățire a procesu
lui de instruire și educație, pentru extinderea mun
cii de selecție, pentru sporirea exigenței față de 
îndrumarea și controlul activității secțiilor, pre
cum și pentru rezolvarea concretă a tuturor pro
blemelor pe care le implică organizarea competi
țiilor pe plan local. O atenție deosebită va trebui 
să fie acordată pregătirii bazelor sportive, folosirii 
integrale a capacității lor de lucru, ceea ce pre
supune o bună gospodărire și completarea inven
tarului sportiv.

Organele și organizațiile UCFS au datoria să ma
nifeste o preocupare sporită pentru îmbunătățirea 
calității competițiilor locale, să caute ca un număr < 
tot mai mare de tineri și tinere să realizeze nor
mele de clasificare sportivă și să stabilească noi 
recorduri la nivel orășenesc, raional și regional.

Primele etape ale diferitelor campionate și con
cursuri republicane trebuie să constituie prilejuri 
permanente de descoperire a elementelor tinere și t 
talentate, pentru sportul de performanță. Trebuie 
făcut totul ca însăși sistemul competițional să con
stituie drumul către marile performanțe. De aceea, 
este de dorit ca forurile sportive locale să orga
nizeze cît mai multe concursuri în completarea 
calendarului competițiilor republicane, care să an
greneze un număr cît mai mare de copii și ju
niori.

Urăm deplin succes activiștilor mișcării noastre 
sportive în îndeplinirea integrală a sarcinilor care 
reies din organizarea competițiilor prevăzute în 
calendarul anului 1967 1

— etapa pe asociații 
și cluburi

— etapa raională-orășe- 
nească

— etapa regională
•— etapa finală

l.V—25. VI

30. VI—2. VII
4—6. VIII

1—3.IX
Ploiești

5. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE PLANORISM

1—15.VII Iași

6. CONCURSUL PENTRU RECORD 
DE ÎNĂLȚIME

10.X—4.XI Brașov

7. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE PARAȘUTISM

— etapa regională
— București
— Ploiești
— Brașov
— Galați
— Iași
— Cluj

— etapa finală

3—18.IX
1—15.VII

15.V—l.VI
1—15.V

1—15.VI
16.VI—l.VII 

18.IX—2.X 
București

8. CONCURS DE PARAȘUTISM - 
SALT PE APA

18. VIII—3.IX Constanta

9. CONCURS DE PARAȘUTISM - 
ZBOR DE NOAPTE

BASCHET
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

AL ECHIPELOR DE CATEGORIA A 
(MASCULIN), 1966-1967

ATLETISM 11. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR II

18. CAMPIONATUL ȘCOLILOR 
GENERALE

turul
returul 
turneul final

2.X—27.XI 1966
12.11—16.IV

25—30.IV

— etapa regională pină la 23.VTI
— etapa inter-regională

turul I 13.VIII
turul al n-le« 20.VIII

— etapa finală
turul I ’ 3,ix
turul al II-lea 10.IX

— turneul final 14—17.IX

9. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL ECHIPELOR DE CATEGORIA A 

(MASCULIN), 1967-1968

turul 15.X—24.XII

10. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL ECHIPELOR DE CATEGORIA A

(FEMININ), 1967-1968

turul 22.X—17.XII

11. CAMPIONATUL ECHIPELOR 
DE CATEGORIA B (MASCULIN),

1967-1968

seria I turul 12.XI 1967—14.1. 1968 
seria a II-a (studențească)

turul 22.X—17.XU

12. CAMPIONATUL ECHIPELOR 
DE CATEGORIA B (FEMININ), 

1967-1968

seria I turul 12.XI 1967—14.1. 1968 
seria a lî-a (studențească)

turul 29.X—24.XII

3—10.X București

13. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
ȘCOLAR (MASCULIN Șl FEMININ)

>— etapa regională pînă la 10.1
— etapa pe zone 22—24.III
— etapa finală 31.III—4.IV

Constanța

T4. CONCURSUL REPUBLICAN 
AL ȘCOLILOR (SECTIHCIR1 

SPORTIVE (MASCULIN Șl FEMININ)

■ 1. CONCURSUL REPUBLICAN
DE SALA - JUNIORI II

28—29.1. București

2. CONCURSUL REPUBLICAN
DE SALA - JUNIORI I

4—5.II. București

3. CONCURSUL REPUBLICAN
DE SALA - SENIORI

25—26.11. București

4 CONCURSUL REPUBLICAN 
DE CROS

5.III. București

5. CONCURSUL REPUBLICAN 
DE PRIMĂVARA - JUNIORI II

15—16.IV. București

6. CONCURSUL REPUBLICAN 
DE PRIMĂVARĂ - JUNIORI I

22—23.IV. București

7. CONCURSUL REPUBLICAN 
DE PRIMĂVARĂ - SENIORI

I 20—21.V, București

8. CAMPIONATUL REPUBLICAN
AL COPIILOR

«— etapa pe asociații și
cluburi pînă la 16.IV.

•— etapa raion ală-orășenească 7.V.
*— etapa regională 14.V.
<— etapa finală 24—25.VL

Tg. Mureș

9. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR I

— etapa pe asociații și
cluburi pînă la 9.IV.

— etapa raională-orășe-
nească 22—23.IV.

— etapa regională 10—ll.VI.
— etapa finală 29—30.VII.

P. Neamț

12. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL SENIORILOR

— etapa pe asociații
și cluburi pînă la 23.IV.

— etapa raională-orășe-
nească 20—21.V.

— etapa regională 1—2.VII,
— etapa finală 1—3.IX.

Constanta

13. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
PE ECHIPE CATEGORIILE A Șl B

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

29—30.IV.
13—14.V.
21—22.X.
28—29.X

14. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE CROS - SENIORI Șl JUNIORI 

(INDIVIDUAL SI PE ECHIPE)

— etapa pe asociații 
și cluburi

— etapa pe localități
— etapa raională
— etapa regională
—■ etapa finală

pînă Ia 10.IX.
24.IX.

8.X.
5.XI.

19.XI.
Bacău

15. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
ȘCOLAR

— etapa regională 30.VI—2. VII

19. CAMPIONATUL ȘCOLILOR 
PROFESIONALE SI TEHNICE 

DE 4 ANI

— etapa pe școală
— etapa raională-

orășenească
— etapa regională
— etapa pe zone
— etapa finală pe ministere 

(toate etapele, conform ca
lendarului Intern al fiecărui 
organ tutelar de școli)

— etapa finală republicană 1—2.VII
București

20. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
UNIVERSITAR

— etapa finală 6—7.V
Bacău

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL ECHIPELOR DE CATEGORIA A 

(FEMININ), 1966-1967

turul
returul 
turneul final

30.X—25.XII 1966
12.11—9.IV

18—23.IV

3. CAMPIONATUL ECHIPELOR 
DE CATEGORIA B (MASCULIN 

Șl FEMININ), 1966-1967

seria I turul 13.XI 1966—15.1. 1967 
returul 26.III—21.V

seria a II-a (studen
țească) turul 23.X—18.XII 1966

returul 5.III—30.IV

4. CAMPIONATUL DE CALIFICARE 
(MASCULIN Șl FEMININ), 1966-1967

— etapa pe asociații
și cluburi pînă Ia 21.V

21. CONCURSUL REPUBLICAN 
UNIVERSITAR DE SALA

4—5.III București

AVIAȚIE
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

DE MICROMODELE

— etapa pe asociații 
șl cluburi

— etapa raională-orășe- 
nească

— etapa regională
— etapa finală

1.1—1.III

î—5.in
24—26.III
28—30.IV

Slănio

— etapa raională-orășe- 
nească

— etapa regională
— etapa pe zone
— etapa finală

pînă la 2.VII
14—16.VII

3—6.VIII
24—27.VIII

5. CAMPIONATUL DE CALIFICARE 
STUDENȚESC (MASCULIN Șl 

FEMININ), 1966-1967

— etapa orășenească
15.X 1966—30.IV 1967

— etapa pe zone 5—15.V
— etapa finală 1—10.VII

6. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR (MASCULIN 

Șl FEMININ), 1966-1967

— etapa pe zone 30.VI—2.VII
— etapa finală 5—9.VII

P. Neamț

15. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL LICEELOR CU PROGRAM 

DE EDUCAȚIE FIZICA

— etapa finală 22—26.111
Oradea

T6. CAMPIONATUL ȘCOLILOR 
GENERALE

— etapa regională 1—5.TV

BOX
T. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL AL JUNIORILOR

— efapa raională
“ etapa regională 

(Or. București)
— etapa pe zone

— etapa finală

15—29.1

5—26.11
25—29.III 

Brăila-Reșița, 
Cluj-Bacău

11—16.IV
București

2. CONCURSUL REPUBLICAN 
DE CALIFICARE SENIORI

— etapa raională 
--etapa regională 

(Or. București) 
•— etana pe zone

28.11—7.III

— etapa pe asociații șl
cluburi pînă la 9.IV-

— etapa raională-orășe-
nească 22—23.IV.

— etapa regională 10—ll.VI
— etapa finală 5—6.VUI

Bacău

10. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR I și l| 

{PROBE COMBINATE Șl NECLASICE)

— etapa regională pînă la 4.VI.
— etapa finală 30.VI.—2.VII.

Tg. Mureș

16. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL LICEELOR CU PROGRAM 

DE EDUCAȚIE FIZICA

27—28.V. Rm. Vîlcea

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE AEROMODELE CAPTIVE

— etapa pe asociații
și cluburi 3—24.IV

— etapa raională-orășe-
nească 1—14.V

— etapa regională 26—28.V
— etapa finală 23—25.VI

București

— etapa pe asociații
și cluburi pînă Ia 25.XII 1966

— etapa raională-orășe-
nească pînă la l.II

— etapa regională 10—12.11
— etapa pe zone 12—16.IV
— etapa finală 17—21.VII

7. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL COPIILOR (MASCULIN 

Șl FEMININ)

15—16.X. P. Neatpi

— etapa finală

15— 23.111
25—29.IV 

Iași-Oradea- 
Constanța-Tg. 

.Mureș
16— 20.V

Brașov

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL AL SENIORILOR

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE AEROMODELE ZBOR LIBER

17. CONCURSUL REPUBLICAN 
AL ȘCOLILOR (SECȚIILOR) 

SPORTIVE

— etapa pe asociații 
și cluburi

— etapa raională-orășe 
nească

— etapa regională
— etapa finală

1—28.IV

— etapa raională-orășe-
nească pină la 30.IV

— etapa regională 5—7.V
—- etapa pe zone 21—23.VII
— etapa finală 28—30.VII

7—9. VII. Oradea

26—28.V
16—18. VI

14—16.VII
Pitești

8. „CUPA ROMÂNIEI" 
(MASCULIN Șl FEMININ)

— etapa raională-orășe- 
nească pînă la 25.VI

— etapa pe zone 4—10.VI
Gonstanța-Gal ați-

Craiova-Timișoara 
•— etapa finală 20—25.V1

București

4. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
PE ECHIPE

turul și returul martie—mal
turneul final 3—10.IX

București
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9. CAMPIONATUL 
AL LICEELOR CU 

DE EDUCAȚIE

REPUBLICAN 
PROGRAM 
FIZICA

6. CAMPIONATUL REFL 
AL JUNIORILOR tMAS

Șl FEMININ), 1966-

— etapa finală 1—2.VII 
Tg. Mureș

REPUBLICANE PE ANUL 1967 10. CAMPIONATUL 
PROFESIONALE SI

DE 4 ANI

ȘCOLILOR 
TEHNICE

— etapa raională-orășe
nească

— etapa regională
— etapa pe zone 

(joc preliminar 
două regiuni)

— etapa finală

4.IXk.
6-

între

CAIAC-CANOE
8. CAMPIONATELE REGIONALE

pe școală 
raională-orășenească 
regională
pe zone
finală pe ministere

1. CRITERIUL SPERANȚELOR
24—25. VI 

7—9. VII 
Snagov

— etapa orășenească
— etapa finală

2. CAMPIONATUL
AL JUNIORILOR

REPUBLICAN

— etapa orășenească 
•— etapa finală

15—16. VII
28--30. VII

Snagov

7.
PENTRU JUNIORI

„CUPA REGIUNILOR" 
Șl TINERET

— etapa regională

— etapa I 22—23.IV 
Ploiești

— etapa a II-a 13—14.V 
Tg. Mureș

— etapa a IlI-a 24—25.VI
Cluj

— etapa a IV-a 15—16. VII
Brașov

— etapa a V-a 19—20. VIII
București

— etapa a Vl-a 7—8.X
Brăila

TURISM
8. CONCURSUL 

CU BICICLETE

— returul camp.
1966— 67

— turul camp.
1967— 68

REPUBLICAN 
DE

12.III—ll.VI

27.VIII—26.XI

9. CAMPIONATUL ȘCOLILOR 
GENERALE

12—16. VII

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL SENIORILOR

10. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
ȘCOLAR

— etapa orășenească
— etapa finală

19—20. VIII
1—3.IX
Snagov

4. CAMPIONATUL
DE MARE FOND

REPUBLICAN

— etapa pe asociații 
•— etapa
— etapa
-— etapa regională
— etapa

orășenească 
raională

finală

2—23.IV 
30.IV—14.V

19—28.V 
ll.VI 
2.VII 

București

— etapa
— etapa
— etapa

regională 
pe zone 
finală

pînă la 26.III
31.111—2.IV

28. VI—2. VII
Sinaia

— etapa
— etapa

orășenească 
finală

9—10.IX
22—24.IX 

Snagov

9. CRITERIUL JUNIORILOR

14—17.VIII București

11. CAMPIONATUL ! 
PROFESIONALE Șl

DE 4 ANI

ȘCOLILOR 
TEHNICE

5. CRITERIUL OLIMPIC
10. „TURUL ROMÂNIEI"

•— etapa
— etapa

orășenească
finală

30.IX—l.X
14—15.X
Snagov

13—24.IX

CĂLĂRIE

raională-orășenească 
regională 
pe zone 
finală pe ministere

6. CAMPIONATUL 
UNIVERSITAR

REPUBLICAN

— etapa finală 1—2. VII
Snagov

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE OBSTACOLE, DRESAJ * 

COMPLETA
$| PROBA

• Obstacole — dresaj

CANOTAJ — etapa i

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR

— etapa a II-a

— etapa a IlI-a, finală

— etapa orășenească
— etapa finală

15. VII
3—5. VIII

Snagov
• Proba completă

2. CRITERIUL SPERANȚELOR
— etapa 1

— etapa orășenească 
■— etapa finală

19. VIII
31.VIII—2.IX

Timișoara

— etapa a II-a, finală

3. CAMPIONATUL 
AL SENIORILOR

SI FEMININ)

REPUBLICAN 
(MASCULIN

■— etapa orășenească
— etapa finală

16.IX
29.IX— 1.X

Snagov

4. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
UNIVERSITAR

— etapa finală 1—2. VII 
Snagov

CICLISM
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE CONTRA TIMP INDIVIDUAL 

SI FOND

r—■ etapa regională
— etapa finală

26—28.V
4—6. VIII

Brasov

2. CAMPIONATUL _ ____
DE CONTRA TIMP PE ECHIPE 

SI SEMIFOND

REPUBLICAN

•— etapa regională
— etapa finală

28—30.IV
30. VI—2. VII 

București

3. CUPA F. R. CICLISM" - șosea

13—16.IV București

21—25. VI
București 
1—6.VIII 
Craiova 

29. VIII—3.IX
București

24—28.V 
București

11—15.X
Sibiu

Z „CUPA FEDERAȚIEI 
DE CĂLĂRIE"

ROMANE

Obstacole și dresaj 15—17.IX
Tg. Mureș

3. „CUPA ROMÂNIEI"

Obstacole 22—24.IX
Cluj

FOTBAL
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

CATEGORIA A

— returul camp.
1966— 67

— turul camp.
1967— 68

26.11—18. VI

27.VIII—26.XI

Z CAMPIONATUL ECHIPELOR 
DE CATEGORIA B

— returul camp.
1966— 67

— turul camp.
1967— 68 27.VIII—26.XI

3. CAMPIONATUL ECHIPELOR 
DE CATEGORIA C

— returul camp.
1966— 67

— turul camp.
1967— 68

12.III—25. VI

4. „CUPA F. R. CICLISM" - pistă
4. CAMPIONATUL

AL JUNIORILOR
REPUBLICAN

4. VI București — returul camp. 
1966—67 12.III—ll.VI

5. CAMPIONATUL REPUBLICAN — 16 zecimi de finală 25.VI
PE PISTA — optimi de finală

— sferturi de finală
2.VII

■ etapa regională și semifinale 5—10. VII
juniori 27.VIII—3.IX — finala 16. VII
seniori:
viteză ll.VI 5. „CUPA ROMÂNIEI"
1000 m 18. VI
urmărire individuală 23. VI — ediția 1966—67
urmărire pe echipe 25. VI faza finală 5.III—25.VI
adițiune de puncte 4. VII — ediția 1967—68

• etapa finală — juniori 4— 10.IX faza I 2.IV—10.IX
București faza a II-a 24.IX—26.XI

— seniori 1—8.X 
București 6. „CUPA F. R. FOTBAL"

LA JUNIORI

17.VII—26. VII
6. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

DE CICtOCROS

— etapa regională 
«tapa finală

5.XI
26.XI

București

7. JOCURILE DE BARAJ PENTRU 
PROMOVAREA ÎN CATEGORIA C

18. VI—9. VII

— etapa pe școală
— etapa
— etapa
— etapa
— etapa

(Toate etapele conform ca
lendarului intern al fiecărui 
organ tutelar de școli)

— etapa inter-ministere 29.VI—3.VII
— etapa finală repu

blicană

12. CAMPIONATUL

— etapa pe centre

10—15. VI
București

UNIVERSITAR

1—21.V

GIMNASTICA
1. „CUPA FEDERAȚIEI ROMÂNE 

DE GIMNASTICA"

— etapa finală

2. CAMPIONATUL 
INDIVIDUAL Șl 
(MASCULIN Șl

— etapa regională 
•— etapa finală

11—12.III
București

REPUBLICAN 
PE ECHIPE 
FEMININ)

28—29.X
17—19.XI

Cluj

REPUBLICAN3. CAMPIONATUL 
INDIVIDUAL AL JUNIORILOR 

(MASCULIN Șl FEMININ)

— etapa pe localitate
— etapa regională
— etapa finală

pînă la 10.X
22.X

2—3.XII
Sibiu

4. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL COPIILOR (MASCULIN 

Șl FEMININ)

— etapa
— etapa
— etapa

pe localitate 
regională 
finală

pînă la 23.IV
6—7.V

24—25.VI
Baia Mare

5. CONCURSUL REPUBLICAN INTER- 
REGIUNI (MASCULIN

— etapa regională
— etapa pe zone
— etapa finală

6. CONCURSUL 
DE GIMNASTICA

— etapa locală
— etapa finală

$1 FEMININ)

22.X
4—5.XI

2—3.XII 
Timișoara

REPUBLICAN 
ARTISTICA

25—26.XI
16—17.XII
București

7. CAMPIONATUL 
ȘCOLAR

— etapa regională
— etapa finală

REPUBLICAN

pînă la 18.III
23—25.III

Bacău

8. CONCURSUL 
AL ȘCOLILOR 

SPORTIVE

— etapa finală

REPUBLICAN 
(SECȚIILOR)

7—9. VII
Reșița

— etapa
•— etapa
— etapa
— etapa
— etapa

(Toate etapele, conform ca
lendarului intern al fiecărui 
organ tutelar de școli)

— etapa finală repu
blicană 17—18.IV 

București

11. CAMPIONATUL ȘCOLILOR 
GENERALE

— etapa regională 22—24.III

IZ CAMPIONATUL REPUBLICAN 
UNIVERSITAR

— etapa finală 22—23.IV 
Oradea

13. CONCURSUL UNIVERSITAR 
DE GIMNASTICA ARTISTICA

— etapa pe centre 22—23.IV

I AH TING
1. CAMPIONATUL

— etapa orășenească
— etapa finală

7. „CUPA DE IARNĂ" A F. 
BAL, SENIORI Șl JUI 

(MASCULIN SI FEMININ).

— etapa pe centre

— etapa intercentre 
juniori 
seniori

— etapa finală 
juniori

seniori

REPUBLICAN

pînă la 13.VIII
10—18.IX

Mamaia

HALTERE
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

AL JUNIORILOR

— etapa
— etapa
— etapa

orășenească 
regională 

finală

4—5.III
25—26.III
21—23.1V

Galați

20.

29.1,
4—5,

masculin 
feminin

masculi 
femir

8. CAMPIONATUL REPUE 
AL ECHIPELOR DE CATEG 
(MASCULIN Șl FEMININ), 1

,.eturul

9. CAMPIONATUL ECHIP 
DE CATEGORIA 

SI FEMININ),

— seria I și seria a 
(studențească) 

turul

2. CAMPIONATUL 
AL SENIORILOR

— etapa orășenească
— etapa regională
— etapa finală

B (MAS 
1967-19

Il-a

3.]

DE CAL10. CAMPIONATUL 
(MASCULIN Șl FEMININ), 1'

— etapa pe asociații
și cluburi 16.3WI-

— etapa raională-orășe
nească

— etapa regională
27.V1

REPUBI 
(MASCI

11. CAMPIONATUL 
AL JUNIORILOR

51 FEMININ), 1967-196

REPUBLICAN
(individual)

8—9.IV
29—30.IV
19—21.V 

București

3. CAMPIONATUL 
PE ECHIPE

REPUBLICAN

24—26.XI București

4.

— etapa
— etapa
— etapa

„CUPA REGIUNILOR"

regională 
pe zone 
finală

22—23.V1I
19—20. VIII

16—17.IX 
Brașov

5. CAMPIONATUL

— etapa pe centre

UNIVERSITAR

10—20.IV

HANDBAL
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

AL ECHIPELOR DE CATEGORIA A 
(MASCULIN), 1966-1967

turul 
returul

28.VIII— 16.X 1966 
2.1V—28.V

Z CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL ECHIPELOR DE CATEGORIA A 

(FEMININ), 1966-1967

turul 
returul

4.IX—23.X 1966
2.IV—28.JV

f

3. CAMPIONATUL 
DE CATEGORIA B

Șl FEMININ), 1966-1967

ECHIPELOR 
(MASCULIN

seria I și seria a II-a 
(studențească)

turul 4.IX—30.X 1966
returul 2.IV—28.V

4. CAMPIONATUL DE CALIFICARE 
(MASCULIN Șl FEMININ), 1966-1967

— etapa pe asociații
și cluburi 24.VII—21.VIII

— etapa raională-orășe
nească

— etapa regională
— etapa pe zone

(joc preliminar între 
două regiuni)

— etapa finală

1966

1966
1966

— etapa raională-orășe
nească 3.1

— etapa regională

12. „CUPA DE IARNĂ" A I 
SENIORI SI JUNIORI (MAS 

SI FEMININ). 1967-19(

— etapa pe centre 19.XT
2

13. CAMPIONATUL REPUBL 
ȘCOLAR (MASCULIN Șl FEf

— etapa regională 
•— etapa pe zone
— etapa finală

pînă 1
31.11

28.V
Oraș 

Glfeorg

14. CAMPIONATUL SCOLI 
PROFESIONALE Șl TEHN 

DE 4 ANI (MASCULIN Șl FE

pe școală 
raională-orășenească 
regională 
pe zone 
finală pe ministere

— etapa
— etapa
— etapa
•— etapa
— etapa

(loate etapele, conform ca 
lenderului intern al fiecăru 
organ tutelar de școli)

— etapa pe zone inter-
ministere 29.VI

— etapa finală repu
blicană 10

Bu

15. CONCURSUL REPUBLIC 
AL ȘCOLILOR (SECTIILO 

Șl FEfSPORTIVE (MASCULIN

— etapa pe zone
— etapa finală

22-
11 —

3

REPUBLl 
PROGR;

28.VIII—30.X
6—13.X1

14—16.IV

8—9.IV
19—21.V

5. CAMPIONATUL DE CALIFICARE 
STUDENȚESC (MASCULIN Șl 

FEMININ), 1966-1967

— etapa orășenească

— etapa
— etapa

pe zone 
finală

16. CAMPIONATUL 
AL LICEELOR CU 

DE EDUCAȚIE FIZICA (MASC 
SI FEMININ)

— etapa finală 23-
Tim

17. CAMPIONATUL ȘCOLIL 
GENERALE

— etapa pe regiune

HOCHEI
4—

PE GHEAȚA
i CAMPIONATUL REPUBLIC 

AL SENIORILOR, 1966-196

turul

turul

turul

turul

I

al

al

al

II-lea

IlI-lea

IV-lea

8—13.XI
Buci

22—27.XJ
Buci 

6- 
M.
8-

Buct



'<im!>ionatUL DE CAUFICARE,
1966- 1967

tapa regională l.XII 1966— 
1511 1967

{■apa finală 20—26.11
București

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR, 1966-1967

Laos regională l.XII 1966—
< 31.1. 1967

tapa finală 27.11—5.III
București

„CUPA ROMÂNIEI", SENIORI

16—20.11 București

5. „CUPA SPERANȚELOR", 
JUNIORI II'

13—19.III București

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL SENIORILOR, 1967-1968

I I 8—12.XI
București

I al Hlea 22—26.XI
București

AMPIONATUL DE CALIFICARE,
1967- 1968

Iapa regională începe la l.XII

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR, 1967-1968

tapa regională începe la l.XII

LUPTE
(GRECO-ROMANE)

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
NDIVIDUAL AL SENIORILOR

■tapa raională
•tapa regională
;tapa finală

4—5.III
18—19.III
21—23.IV 
București

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL AL JUNIORILOR

•tapa raională 
•tapa regională 
ttapa finală

25—26.III
15—16.IV
19—21.V 

Lugoj

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
PE ECHIPE

.‘EGORIA A 9.IV ■, 7.V; 4.VI;
1.X ,• 15.X ; 3—5.XI

TEGORIA B 16.IV; 11.VI;
24.1X ; 29.X

CAMPIONATUL DE CALIFICARE 
PE ECHIPE

îtapa inter-asociatii 24.VIII
etapa pe zone 7—8.X

Br ăila-Pitești 
Sibiu-Oradea 

etapa finală x 18—19.XI
Roșiori

5. CONCURSUL REPUBLICAN 
DE TOAMNA AL JUNIORILOR

etapa pe localități 26—27.VIII 
etapa pe zone 9—10.IX

• CIuj-Marghita-
București-Arad- 
Pitești-Rădăuți- 

etapa finală 7—9.XI
Brașov

. CAMPIONATUL UNIVERSITAR
Iapa pe centre 1—3.IV

(LIBERE)

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL AL SENIORILOR

etapa raională 
etapa regională 
etapa finală

26—27.VIII
16— 17.IX
13—15.X

• Timișoara

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL AL JUNIORILOR

etapa raională 
etapa regională 
etapa finală

26—27.VIII
9—10.IX

10—12.XI
Brașov

3. CONCURSUL REPUBLICAN 
>E PRIMAVARA AL JUNIORILOR

;tapa pe localități 25—26.III
etapa pe zone 15—16.IV

Iasi-Deva-Satu 
Mare-București- 

Reșița-Tîrgoviște 
etapa finală 16—18.V

Lugoj

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
PE ECHIPE

TEGORIA A

.TEGORIA B

9.IV; 7.V; 4.VI ;
1.X ; 29.x ; 3—5.XI

16.IV; ll.VI;
, 24.IX; 22.X

5. CAMPIONATUL DE CALIFICARE 
PE ECHIPE

— etapa inter-asociatii 24.VIII
— etapa pe zone 21—22.X

Sucea va-Călărași- 
Tîrnăveni-Bocșa

— etapa finală 24—26.XI
Orașul Gh.

Gheorghiu-Dej

MOTOCICLISM
1. „CUPA ROMÂNIEI" - MOTOCROS

— etapa I

— etapa a II-a

19.111
Cîmpina

26.111
Ploiești

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE MOTOCROS

— etapa I 9.IV
București

— etapa a II-a 7.V
Cîmpulung Muscel

— etapa a III-a 14.V
Tg. Jiu

— etapa a IV-a 4. VI
Ciuj

— etapa a V-a ll.VI
Brașov

3. CAMPIONATUL DE VITEZA 
PE ȘOSEA (în circuit)

— etapa I 28.V
Tr. Severin

— etapa a II-a 18. VI
Constanta

— etapa a III-a 9.VII
Galați

— etapa a IV-a «LIX
Brașov

4. „CUPA F.R.M." LA MOTOCROS

— etapa I

— etapa a II-a

— etapa a IlI-a

9. VII
Rm. Vîlcea

30. VII
Tg. Jiu

10.IX
Focșani

5. CONCURSUL REPUBLICAN 
DE REGULARITATE Șl REZISTENȚA 

AL MOTORETELOR „CARPAȚI"

— etapa I 21.1V
Buc.—Rm. Vîlcea

— etapa a II-a 22.IV
Rm. Vîlcea—Brașov

— etapa a III-a 23.IV
Brașov—București

NATAȚIE
(TNOT)

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL SENIORILOR

— etapa pe asociații și cluburi 2.VII
— etapa raională- 

orășenească
— etapa regională
— etapa finală

20—30. VII
18—20. VIII

21—24.IX
București

Z CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR

— etapa pe asociații și
cluburi ll.VI

— etapa raională-
orășenească 24—25.VI

— etapa regională 22—24.VII
— etapa finală 3—6.VIII

București

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL COPIILOR

— etapa pe asociații și 
cluburi

— etapa raională- 
orășenească

— etapa regională
— etapa finală

ll.VI

24—26. VI
22—24. VII

10—13.VIII
București

4. CONCURSUL REPUBLICAN 
DE PRIMAVARA

— etapa pe localități
— etapa finală

11—12.III
29.111—1.IV

Reșița

5. CONCURSUL REPUBLICAN 
DE MARE FOND

6. VIII
Galați

6. „CUPA SPERANȚELOR"

21—23.X1I
București

7. CONCURSUL REPUBLICAN 
AL ȘCOLILOR (SECȚIILOR) 

SPORTIVE

— etapa finală 29—30.VII
București

8. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
UNIVERSITAR

— etapa pe institut
— etape pe centre
— etapa finală

20—21.V
1—2. VII
8—9.VII 

București

(POLO PE APĂ)
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

AL ECHIPELOR DE CATEGORIA A

turul 21.V— 16.VII
returul 30. VII—24.IX

Z CAMPIONATUL ECHIPELOR 
DE CATEGORIA B

turul 
returul

4. VI—2.VI1
30. VII—27.VIII

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR

turul 21.V—2.VTI
returul (pe zone în

București, Lugoj. Cluj) 16—23.VII 
turneul final 31.VII—6.VIII

București

4. „CUPA DE PRIMAVARA"
A FEDERAȚIEI ROMÂNE DE NATAȚIE

22—26.III 
Cluj

(SĂRITURI)

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL SENIORILOR

— etapa pe asociații și
cluburi pînă la 25.VI

— etapa orășenească 8—9.VII
— etapa finală 11—13.VIII

București

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN
AL JUNIORILOR

— etapa pe asociații și
cluburi pînă la 25.VI

— etapa orășenească 1—2.VII
— etapa finală 28—30.VII

Sibiu

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN
AL COPIILOR

— etapa pe asociații 
cluburi

— etapa orășenească
— etapa finală

Și
pînă Ia 26.XI

2—3JCII
22—23.XII

Oradea

4. CONCURSUL REPUBLICAN 
DE PRIMAVARA

— etapa pe asociații și
cluburi 26.11

»— etapa orășenească 4—5.II1
— etapa finală 18—19.III

Gluj

OINĂ
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN

— etapa raională 
orășenească

— etapa regională
— etapa pe zone
— etapa finală

3.IV—30.V
4. VI—6. VIII

3—24.IX
12— 15.X

Z „CUPA CAMPIONILOR 
REGIONALI"

23—25. VI 
Mangalia

PATINAJ
(ARTISTIC)

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL SENIORILOR Șl JUNIORILOR I 

(MASCULIN Șl FEMININ)

—- etapa regională
— etapa finală

1—11.1
25—29.1

București

Z CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR II Șl AL COPIILOR 

(MASCULIN Șl FEMININ)

— etapa regională 5—31.1
— etapa finală 9—12.11

București

3. CONCURSUL REPUBLICAN 
AL SPERANȚELOR, DOTAT CU 

„CUPA SCÎNTEIA PIONIERULUI", 
EDIȚIA A ll-A, SENIORI, JUNIORI 

Șl COPII (MASCULIN Șl FEMININ)

23—26.111
București

4. CONCURSURI DE CLASIFICARE 
PENTRU CATEGORIA I (MASCULIN 

Șl FEMININ)

Concursul 

Concursul 

Concursul 

Concursul

I

al II-lea

al III-lea

al IV-lea

13—14.1 
rsucurești
27—28.111 
București
24—25.XI 
București 

27—28.XII
București

5. CONCURS - TEST - PENTRU 
INSIGNA FEDERAȚIEI INTERNAȚIO
NALE DE PATINAJ, PENTRU CATE

GORIA A IV-A (MASCULIN 
Și FEMININ)

28—30.111 
București 

(VITEZĂ)
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL SENIORILOR, JUNIORILOR 

Șl COPIILOR (MASCULIN SI 
FEMININ)

— etapa regională 15.XII.1966—
20.1.1967

— etapa finală 28.1—12.11
Tușnad sau M. Ciuc

Z „CUPA SPERANȚELOR" - 
JUNIORI Șl COPII 

(MASCULIN Șl FEMININ)

17—18.1 
Tușnad

PENTATLON 
MODERN

1. „CUPA PRIMĂVERII"

12—16.1V 
București

Z CAMPIONATUL REPUBLICAN

29.VI—3.VII 
București

3. CONCURSUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL

4—8.X 
București

POPICE
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

PE ECHIPE (MASCULIN Șl FEMININ)

r— etapa raională-orășenească
și direct regională
turul 15.IX— 15.XII.1966
returul 5.1—31.III

•— etapa regională 6—9.IV
«■-* etapa inter-regională 21—23.IV 
•— etapa finală 18—21.V

București

Z CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL Șl PE PERECHI 

(MASCULIN Șl FEMININ)

— etapa pe asociație
— etapa raională- 

orășenească
‘— etapa regională
— etapa finală

1—30.IX

1—16.X
26—29.X 

16—19.XI 
București

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
PE ECHIPE (MASCULIN Șl FEMININ) 

1967-1968

— etapa raională-orășenească și 
direct regională
turul 15.1X— 15.XII

RADIO
AMATORISM

! 2—13.111

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE UNDE SCURTE

Z CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE V1NĂTOARE DE VULPI

— etapa raională 17—18. VI
— etapa regională 22—23. VII
— etapa pe zone 4—6. VIII
Timișoara (Banat. Cluj, Hune

doara, Crișana)
Suceava (Suceava, Iași, Bacău, 

Maramureș)
Craiova (Oltenia, Argeș. Bra

șov, Mureș-A.M.)
Ploiești (Ploiești, București, 

Galati, Dobrogea)
— etapa finală 14—20.VIII

Ploiești

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE UNDE ULTRA SCURTE

8—11.IX

4. CAMPIONATUL REPUBLICAN
DE RADIOTELEGRAFIE

— etapa regională 14—15.X
— etapa finală 2—5.XI

5. „CUPA DE IARNA"

— etapa grafie
— etapa fonie

25—26.X1
16—17. XII

6. CAMPIONATUL INTERNAȚIONAL 
DE UNDE SCURTE AL ROMÂNIEI

5—6. VIU

RUGBI
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

AL ECHIPELOR DE CATEGORIA A

turul 
returul

12.111—25. VI
27. VIII — 10.XI1

2. CAMPIONATUL ECHIPELOR 
DE CATEGORIA B

turul 19.111—28. V
returul 27.VI1I—5.XI
Turneul de baraj pentru pro

movare în categoria A :
12, 15 și 19.XI

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR

etapa I pe orașe
turul 2.IV—4.V1
returul 3.IX—5.X#
turneul final 12, 19 și 26.X7

SCRIMĂ
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

AL JUNIORILOR II

1—4IV
Constanța

Z CAMPIONATUL REPUBLICAN
AL JUNIORILOR I

23—26.X1
București

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL SENIORILOR

— calificări: 
floretă

spadă, sabie

— finala

8—9.IV
Brașov

22—23.IV
Craiova

6—8.V 
București

4. „CUPA ROMÂNIEI"

— calificări

— finala

7—10.IX 
Constanța 
23—24.IX 
București

5. CAMPIONATUL REPUBLICAN
DE SENIORI PE ECHIPE

— calificări 27—29.1
Timișoara

— baraje tur:
floretă 18— 19.III

Oradea
sabie, spadă 26—27.III

7 Iași
— retur :

spadă, sabie 30.IX—f.X
Cărei



CAIENDARUI CDMPI IIȚIILOR SPORTIVE 
REPUBLICANE PE ANUL 1967

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
PE ECHIPE (MASCULIN Șl FEMININ)

turul 5—7.V
București 

returul 13—15.XII
Brașov

3. CAMPIONATUL DE CALIFICARE 
PE ECHIPE (MASCULIN Șl FEMININ), 

1966-1967

7—8.X 
Satu-Mare

(BOB-SANlE)

— finala :

floretă

etapa I

etapa a ll-a

etapa a III-a

etapa a IV-a

etapa a V-a

etapa a Vl-a

4—5.III
Satu-Mare

15— 16.IV 
Cluj

4—5.V 
București
16— 17.IX 

Tg. Mureș
21—22.X 

București 
11—12. XI 
București

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN

bob 2 pers.

sanie

19—20.11
Sinaia

11—12.11
Sinaia

2. „CUPA T MAI- (concurs 
interregiuni prin corespondentă)

21— 23.IV

3. „CUPA DE VARA" (concurs 
interoraje prin corespondență)

22— 25. VI

— etapa locală 6.III—•
19.XI.1966

— etapa finală 1—3.XI1
București

2. CAMPIONATUL REPUBLICAI 
AL ECHIPELOR DE CATEGORIA

(FEMININ), 1966-1967

turul 16.X—ll.XIZ.T
returul 19.11—Ț*
turneul final 5—

3. CAMPIONATUL ECHIPELOR 
DE CATEGORIA B (MASCULII-

Șl FEMININ), 1966-1967

— seria I și seria a Il-a 
(studențească) 
turul 16.X—11.XII.1'
returul 5.III—30

2. „CUPA FEDERAȚIEI"
V

bob 2 pers. 11—12.11
Sinaia

4. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL AL JUNIORILOR 

(MASCULIN Șl FEMININ)

4. „CUPA SPERANȚELOR" (concurs 
pentru tineret)

18—20.VI

— etapa raională- 
orășenească 17.VII—6. VIII

— etapa regională 26—27.VIII
■— etapa finală 8—10.IX 

Sibiu

6. „CUPA SPERANȚELOR"

— zone 1—2 Vil
Galati 
8—9.X

Timișoara
— finala 28—29.X

București

3. „CUPA ROMÂNIEI"

bob 2 pers.

1.

23—24.11
Sinaia

5. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL SENIORILOR

26.IX—2.X 
București

SCHI-BOB
(SCHI-BIATLON)

1. CONCURSUL DE DESCHIDERE

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
PE ECHIPE MIXTE

— etapa raională-orășenească 
(optimi de finală)

6. CAMPIONATUL REPUBLICAN
AL JUNIORILOR

6—8.X
i București

5. „CUPA ROMÂNIEI"

etapa finală 22—24.IX
Cluj

6. „CUPA SPERANȚELOR"

•— etapa finală 20—22.X
Arad

— etapa pe asociații

4. CAMPIONATUL DE CALIFICA 
(MASCULIN Șl FEMININ), 1966-1'

șl Cluburi pînă la 1.IX.1!
— etapa raională-

orășenească 4.IX.196I
4. VI. 11

— etapa regională 9—11
— etapa pe zone 23—25

(joc preliminar Intre
două regiuni) 17—18.

— etapa finală 14—16.]

5. CAMPIONATUL DE CALIFR
STUDENȚESC (MASCULIN Șl 

FEMININ). 1966-1967

— etapa orășenească

— etapa pe zone
— etana finală

15.X.196C
30.IV.lf 

5—15 
1—10.V

— etapa regională 
(sferturi de finală) 

-- etapa semifinală

1.X1.1966—
1 11.1967

— etapa finală

8.1 
Predeal

2. CAMPIONATUI REPUBLICAN 
AL SENIORILOR

— etapa regională pînă la 12.11
— etapa finală

sărituri 19.11
Borsa

probe de fond 23—26.11
•- Poiana

probe alpine 2—5.III
Bucegi

biatlon 3— 5.TI1
Predeal

3. CAMPIONATIJI REPUBLICAN
AL JUNIORILOR

•— etapa regională
— etapa finală :

pînă la 5.III

sărituri 26.11
Poiana

biatlon 3— 5.III
Predeal

alpine și fond 28—30.III
Poiana

4. „CUPA ROMÂNIEI" (echipe)

biatlon 7.1
Predeal

alpine 21—22.1
Poiana

fond 28—29.1
Bușteni

15.11—31.111
12—18.V 

București, 
Bacău, 

Craiova 
și Satu Mare

9—17.VI 
Cluj

REPUBLICAN2. CAMPIONATUL 
INDIVIDUAL MASCULIN

— etapa pe asociații șl
cluburi l.VIII—1.XII.1966

— etapa raională-orășenească 
(optimi de finală)

— etapa regională 
(sferturi de finală)

— etapa semifinală

- etapa finală

15.XII.1966—
15.III.1967

1. IV—30. VI
8—25.IX 

Constanta, 
Tg. Mureș 
Si 2 grupe 

în București
3—25.XI 

București

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL FEMININ

— etapa raională-orășenească 
(optimi de finală)

— etapa regională 
(sferturi de finală)

— etapa semifinală

- etapa finală

1.1—15.111

1.IV—30. VI 
18.VIII—2.IX 

București, 
Oradea și Iași 

14—31.X
Arad

4. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL AL JUNIORILOR 

(MASCULIN SI FEMININ)

*— etapa pe asociații

7. „CUPA FEDERAȚIEI ROMÂNE
DE TIR"

și cluburi 16.1—2. VI
— etapa raională-

orășenească 3.IV—21.V
— etapa regională 17—18. VI
— etapa finală 4—6. VIII 

Iași

8. CAMPIONATUL UNIVERSITAR

7. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL COPIILOR (MASCULIN Șl 

FEMININ)

— etapa pe centre 3.IV—4. VI
— etapa pe zone 3—5. VII
— etapa finală 14—16. VII

Tg. Mureș

8. CAMPIONATUL ȘCOLILOR 
GENERALE

— etape pe centre 15—30.IV

TENIS DE CÎMP
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

INDIVIDUAL AL SENIORILOR 
(MASCULIN Șl FEMININ)

— etapa locală l.V—10.IX
— etapa finală 24.IX—1.X

Cluj

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL AL JUNIORILOR 

(MASCULIN ȘI FEMININ)

— etapa locală l.V— ll.VI
— etapa finală 3—9.VII

Brașov

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
PE ECHIPE MIXTE

— numai tur 15.V—15.X

4. CAMPIONATUL DE CALIFICARE 
PE ECHIPE MIXTE

— etapa locală sau direct
regională l.IV—l.X

— etapa finală 15—30.X
București5. „CUPA FEDERAȚIEI"

sărituri 5.III
Poiana

biatlon și fond 1—2.IV
Fundata

alpine 8—9.1V
Bucegi

6. „CUPA REGIUNILOR" (echipe)

etapa raională-orășenească 
(optimi de finală)

etapa regională 
(sferturi de finală) 
etapa semifinală

etapa finală

alpine 28—29.1
Moqosa 

fond 18—19.11
Vatra Dornel

7. CONCURSUL REPUBLICAN 
AL COPIILOR

15.X. 1966— 
15.11.1967

15.IIÎ—15.V
26. VI—1. VII 

Miercurea Ciuc 
3—15. VII 

i Miercurea Ciuc

5. CAMPIONATUL REPUBLICAN
UNIVERSITAR, 1966-1967 
(MASCULIN Șl FEMININ)

5. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL COPIILOR

— etapa regională 19—23.VII

9. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
UNIVERSITAR

s—• etapa inter-grupe pe ani
pînă la 1.XI.1966

— etapa înter-ani
pînă la 1.XII.1966

— etapa inter-facultăți
pînă la 1.1

— etapa pe centre universitare
10—13.III

— etapa finală 29.IV—3 V
Cluj

TURISM
(ORIENTARE TURISTICĂ)

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
PE ECHIPE (MASCULIN Șl FEMININ)

— etapa pe asociații
șl cluburi l.III—10.V

— etapa raională-orășenească
șl cluburi teritoriale 15.V—

l.VIII
— etapa regională l.VIII—

15.IX
— etana finală 5—8,X

6. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR (MASCULIN

SI FEMININ), 1966-1967

— etapa raion ală- «>5;'
orășettească 2.X. 1966

30.1 V. io
— etapa regională 28—30.’
— etapa pe zone 21— 23. V

(joc preliminar între
două regiuni) 13—14

— etapa finală 4— 6.VI

7. CAMPIONATUL REPUBLICAN
AL ECHIPELOR DE CATEGORIA 
(MASCULIN Șl FEMININ), 1967-19

turul înceDe Ia 15

8. CAMPIONATUL ECHIPELOR 
DE CATEGORIA B (MASCULIN 

Șl FEMININ), 1967-1968

seria I și seria a II-a 
(studențească)

turul începe la 15.

9. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR (MASCULIN

Șl FEMININ), 1967-1968

— etapa raională- 
orășenească începe la 1.

alpine și fond 4.II
Predeal

— etapa pe Institute
pînă la 15.XII.1966

— etapa pe centre
universitare 15—30.XII.1966
etapa finală

8. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
UNIVERSITAR

5—20.11 
Predeal

11—12 If CAMPIONATUL REPUBLICAN
Predeal PRIN CORESPONDENȚA

9. CAMPION AȚI» REPUBLICAN 
ȘCOLAR

7. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE DEZLEGĂRI Șt DE COMPOZIȚIE

— etapa regională 
*— etapa finală

pînă Ia 19.III
25—26.III

Poiana
TIR
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1. „CUPA PRIMĂVERII" (câncurs 
interorașe prin corespondentă)

23—26.III

— etapa locală l.V—25.VI 2.
— etapa finală 26.VI—2.VII

Tg. Mureș

6. „CUPA DE IARNA" ÎN SALA, 
SENIORI Șl JUNIORI (MASCULIN

$1 FEMININ)

23—29.1 
București 

sau Hunedoara

7. „CUPA 8 MARTIE". SENIOARE
Șl JUNIOARE

1—8.III
București

TENIS DE MASĂ

„CUPA 23 AUGUST" (MASCULIN 
ȘI FEMININ), INDIVIDUAL

17—20. VIII

(ALPINISM)

1. ALPINIADA REPUBLICANA

— etapa de iarnă 1—8.111
M-ții Retezat

— etapa de vară 24—25.VI
M-țll Bucegi

— etapa finală 28—30.VII
Cheile Bicazului

— Omologarea premierelor
alpine 1—4.IX

2. ALPINIADA FESTIVĂ „23 AUGUST"

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL AL SENIORILOR 

(MASCULIN SI FEMININ)

— etapa pe asociații 
și cluburi

— etapa raională- 
orășenească

— etapa regională
— etapa finală 

concursul I

eoncursul II

18—20. VIII
Nî-tii Bucegi

1.X1.1966— VOLEI
16.1.1967

O,T CTȚ 1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL ECHIPELOR DE CATEGORIA A 

25-26.11 (MASCULIN), 1966-1967

10— 12.III
București

16—18.XII 
Brașov

turul 
returul 
turneul final

16.X—25.XII.1966
19.11—30.1 V

10—14.V

10. CAMPIONATUL DE CALIFICAR 
(MASCULIN Șl FEMININ) 1967-196

— etapa pe asociații șl
cluburi pînă la 1.1

— etapa raională-
orășenească începe la 1.1

11. CAMPIONATUL REPUBLICAN
ȘCOLAR (MASCULIN Șl FEMIN IN)

— etapa regională pînă la 10
— etapa pe zone 22—24.F
— etapa finală 31.III— 4.r

Cîmpia Turz

12. CAMPIONATUL ȘCOLILOR 
PROFESIONALE Șl TEHNICE

DE 4 ANI (MASCULIN SI FEMININ

— etapa pe școală
— etapa raională-

orășenească
— etapa regională
— etapa pe zone
— etapa finală pe ministere

(Toate etapele, conform 
calendarului intern al 
fiecărui organ tutelar 
de școli)

— etapa pe zone lnter-
ministere 29. VI—3.VI

— etapa finală 10—-15.V1
Bucuroșt

13. CONCURSUL REPUBLICAN 
AL ȘCOLILOR (SECȚIILOR)

SPORTIVE (MASCULIN Șl FEMININ)

— etapa pe zone 30.VI—2.VI
— etdpă finală 5—7.V’

Brașov

14. CAMPIONATUL ȘCOLILOR
GENERALE

— etapa pe regiune 26—30.111



Echipa României s-a calificat 
in finala Olimpiadei de șah

HAVANA 2 (Agerpres). — în ca- 
Irul preliminariilor Olimpiadei de 
ah, au fost reluate partidele între- 
upte dinaintea ultimei runde, în 
oate cele șapte grupe. Rezultatele 
nregiștrate au adus noi clarificări 
n clasamentele turneelor prelimlna- 
e, care trebuie să desemneze echi
pele participante la întrecerile finale, 
indiferent de rezultatele ultimei 
unde, reprezentativa României este 
■alificată In prima grupă finală, în 
:are vor fi stabilite deținătoarele 
ocurllor 1—14 ale clasamentului ge
neral.

în grupa a șaptea preliminară, 
îchipa Bulgariei a terminat la egali
tate meciul pe care-1 întrerupsese în 
compania formației Finlandei: 2—2. 
Astfel, echipa finlandeză — clasată 
pe locul trei — a rămas la distantă 
de 4’Za puncte de echipa României, 
•pe care o întîlnește în ultima rundă 
a preliminariilor și deci nu o mai 
poate ajunge în clasament. După 
cum se știe, pentru finală se califică

primele două echipe clasate în fie
care grupă. După victoria cu 2*/z— 
1'/- asupra Columbiei, echipa Româ
niei continuă să conducă în clasa
mentul grupei a VII-a, totalizlnd 20 
puncte (din 24 posibile) șl este ur
mată de Bulgaria cu 18>/2 p, Finlan
da 15>/j p-, Grecia și Columbia 13 p.. 
Porto Rico 10 p., Maroc 4 p. șl Ni
caragua 2 p. Iată alte rezultate, 
după întrerupere: Grecia — Maroc 
3—1, Porto Rico — Nicaragua 
3»A—‘/z-

în celelalte grupe preliminare, îna
intea ultimei runde, pe primele 
locuri se găsesc: grupa 11 U.R.S.S 
22, Spania 19, Elveția 15; grupa a 
II-a; Iugoslavia 17*/a, Islanda 12 (1), 
Indonezia 9>/s (1); grupa a III a s 
S.U.A. 16, Izrael 141/», Polonia 13*/a ; 
grupa a IV-a: Argentina 16’/j, Dane
marca 15'/a, Anglia 12*/s; grupa a 
V-a: Cehoslovacia 18, Canada 17, 
R.D.G. 14 (1); grupa a Vl-a: Un
garia 20, Cuba 17l/a (1), Olanda 
157a (1).

INTERVIUL NOSTRU In deTandblilui 

In ce stadiu se află pregătirile 
formației noastre reprezentative?

mondial

In cadrul pregătirilor pentru apropiatul campionat mondial repre
zentativa de handbal a țării noastre întreprinde un turneu de 4 jocuri 
în Elveția, RJ3. Germană și Cehoslovacia. In dorința de a informa pe 
cititorii noștri asupra stadiului de pregătire a jucătorilor noștri frun
tași, am adresat celor doi antrenori ai formației reprezentative, prof. 
I. Kunst-Ghermâriescu și prof. E. Trofin, cîteva întrebări asupra unor 
probleme la .ordinea zilei*.

— Ce ați urmărit la antrena
mentele lotului în perioada care 
s-a scurs de la ultimul turneu 
internațional din București î

Prof. I. KUNST-GHERMANESCU : 
.In primul tind am căutat ca prin- 
tr-o creștere a intensității antrena
mentelor să aducem jucătorii la o 
valoare apropiată de cea care i-a 
consacrat. De asemenea, am mai ur
mărit ca în orele unor antrenamente

de individualizare să facem tot po
sibilul pentru a micșora diferența 
de valoare dintre jucătorii cu state 
mai vechi de serviciu în echipa na
țională și cei care bat ia poarta 
consacrării*.

Prof. E. TROFIN: .Aș mai vrea 
să adaug că In cadrul mai multor 
jocuri-școală ne-a preocupat modul 
in care fiecare component al lotu
lui, pe baza unor scheme amănunțit

ALAIN MOSCONI CONFIRMĂ! 

8:48,2 pe 800 m liber

MONTE CARLO 2 (Agerpres). In cadrul unei 
reuniuni de natație în aer liber desfășurată la 
Monte Carlo, tînărul înotător francez Alain Mosconi 
a realizat în proba de 800 m liber timpul de 8:48,2. 
Această performanță se află la 8 zecimi de secundă 
de recordul mondial aparținînd sportivului sovietic 
Simeon Beilitz Goiman (8:47.4). Antrenorul lui Mos
coni, Georges Garret, a declarat ziariștilor că numai 
timpul nefavorabil l-a împiedicat pe elevul său să 
corecteze recordul mondial pe această distanță.

Alain Mosconi, în vîrstă de 17 ani, a cîștigat în 
cadrul celei de-a doua ediții a .Săptămînii preolim- 
pice* de la Ciudad de Mexico proba de 400 m 
liber cu 4:10,5 (timp superior recordului mondial).

★ ★ ★
Iată-I pe înotătorul francez Alain Mosconi, fotografiat 
alături de coechipierele sale Christine Caron (stingă) și 
Claude Mandoimaud, la întoarcerea de Ia Ciudad de 
Mexico a delegației sportive a Franței. In față, trofeul 

cîștigat de Mosconi în orașul viitoarei Olimpiade.
Foto : A.F.P. — Agerpres

alcătuite, Încearcă să pună in 
practică tot ce am repetat de zeci 
și sute de ori in mod teoretic. Tot
odată am căutat (și uneori cu suc
ces) să conturăm, în fine, o formulă 
de echipă căreia să-i acordăm tot 
creditul"

— Care sînt jucătorii care au 
început să dea un randament 
substanțial ?

Prof. E. TROFIN; „In iot au mai 
rămas 19 jucători: trei portari — 
Red!, Penu și Tale, 8 jucători la 
semicerc — Iacob, Costache II, Oțe
tea, Ga/u, Samungi, Marinescu, I. 
Popescu și Moldovan — și 8 jucă
tori Ia „9 metri" — Moser, final. 
Gruia, Goran, Nica, Nodea, Ucu și 
Guneș, Ptnă in prezent sînt mul
țumit de forma manifestată de Ote- 
lea, Costache II, Iacob, Gațu și cei 
trei portari. Samungi este în creș
tere evidentă, iar Nodea dovedește 
o mare ambiție de a redeveni acel 
subtil conducător de joc. Din pă
cate, nu pot aprecia forma lui Moser 
care, fiind accidentat (fractură meta- 
carpianăj nu va putea juca timp 
de 4 săptămini".

— Ce v-ați propus pentru 
acest turneu ?

Prof. I. KUNST- GHERMANESCU :
.Vom intilni in mod gradat ad

versari tari in condiții dificile. Este 
cea mai bună ocazie de a verifica 
potențialul actual al jucătorilor și, 
in general, al echipei. Va ii intere
sant să probăm totodată in ce mă
sură sportivii au intrat (in sensul 
pozitiv al cuvintului) in .febra" mon
dialelor...* (a.v.).

Echipa de baschet a U. R. S. S., 
în Mexic

CIUDAD DE MEXICO 2 (Agerpres). Selec
ționata masculină de baschet a U.R.S.S. în
treprinde în prezent un turneu în Mexic. 
Baschetbaliștii sovietici au susținut pînă acum 
trei intîlniri cu reprezentativa țării gazdă. In 
toate cele trei jocuri victoria a revenit oas
peților : 81—70 (38—33); 99—75 (52—49) și 
108—70 (58—42).

LOTUL DE HANDBAL AL R. F. GERMANE 
PENTRU MECIUL CU ROMÂNIA

KIEL. Pentru meciul de handbal de la 9 no
iembrie care va avea loc la Kiel între echi
pele masculine ale României și R. F. Ger
mane, federația vest-germană de handbal a 
selecționat 18 jucători. Printre aceștia se află 
Bobe (S. V. Hamburg), Duell (S. V. Muellheim), 
Meier (Hanovra), Barhelsmit (Witten), Munk 
(Huldesheim), Schmacke (Leutershausen).

Penarol Montevideo, pe locul al lll-lea 
in campionatul uruguaian de fotbal

De curind a luat sfirșlt prima parte a cam
pionatului de fotbal din Uruguay. Contrar aș
teptărilor, campioana mondială inter-cluburi, 
echipa Penarol Montevideo se află pe locui 
al treilea. Campioana de toamnă este Natio
nal Montevideo cu 15 p (fără nici o lnfrln- 
gere) urmată de Danubio cu 12 p., Penarol și 
Rampa Juniors cu cite 11 p. Derbiul campio
natului, dintre National și Penarol, programat 
in ultima etapă a turului (după ce Penarol 
cucerise „Cupa intercontinentală") s-a termi
nat cu un scor alb.

S APTA MINA trecută, am
basadorul Mexicului la Wa
shington, Hugo Margain, a 
semnat acordurile prin care 
țara sa devine membră a So
cietății internaționale de tele
comunicații prin sateliți 
(COMSAT). Cu acest prilej, 
el a anunțat că guvernul me
xican a hotărît să ia măsu
rile necesare pentru a asigu
ra retransmiterea in „Mon- 
dovision** a întrecerilor din 
cadrul Jocurilor Olimpice de 
vară de la Ciudad de Me
xico.

DIN CLIPA în care Roger 
Rocher a preluat conducerea 
tehnică a echipei franceze de 
fotbal a fost supranumit 
Sisif, după numele eroului 
din mitologie pedepsit de 
zei să urce mereu pe vîrful 
unui munte un bolovan e- 
norm, care se prăvălea însă 
de îndată ce eroul ajungea 
cu el la un pas de vîrf. 
„Bolovanul” lui Rocher este 
echipa Franței — spun în 
glumă ziariștii francezi.

CELEBRUL alergător Emil 
Zatopek fși construiește o casă 
în împrejurimile orașului 
Praga. „Cărînd cărămizile cu 
roaba (ca in fotografia alătu
rată n.n.) de la locul de de
pozitare la locul de întrebu
ințare, mă calific... pe dis
tanțe scurte" a spus în glumă 
Zatopek, cunoscut pentru an
trenamentele sale pe distanțe 
impresionante.

„SPERANȚELE" ENGLEZE 
— 11 tineri jucători de fot
bal — pentru viitorul cam
pionat mondial au repurtat 
o victorie c?e prestigiu (8—0) 
în meciul cu Fulham. Alf 
Ramsey a alcătuit „echipa 
speranțelor" fără să întrebu
ințeze nici unul dintre foștii 
selecționați pentru C. M.» 
disputat anul acesta.

ÎN CADRUL unui concurs 
organizat de un ziar ceho
slovac, cîștigătoarea — o ți
nură din Moscova — a pri
mit drept premiu o mașină 
Skoda, pentru faptul că a 
indicat precis finalistele C.M. 
de fotbal și scorul : 4—2 pen
tru Anglia. Mașina i-a fost 
remisă cu prilejul întîlnirii 
Torpedo — Internazionale, pe 
stadionul „Lenin". Rugată să 
facă un pronostic pentru me
ciul care urma, ea a indicat 
scorul de 3—1 in favoarea lui 
Torpedo. Ceea ce de data 
asta...

CEA MAI mică operă de 
artă privind Jocurile Olimpi
ce a fost confecționată de 
curînd, la Paris, dintr-un 
metal destul de comun : ni
chel. Suprafața ei reprezintă 
un dreptunghi cu lungimea 
de 3 mm și lățimea de 2 mm. 
Pe această suprafață este 
desenată emblema olimpică 
(cele cinci cercuri) și, cu o 
lupă care mărește foarte 
mult, se poate citi jurămîn- 
tul olimpic, în șapte limbi :

franceză, rusă, germană, en
gleză, finlandeză, suedeză, 
italiană.

alergătorul columbian 
Alvaro Mejia, care la Ciudad 
de Mexico l-a învins pe Gas
ton Roelants în cursa de 
5 000 m, a declarat că este 
gata să se întîlnească cu at
letul belgian și pe terenuri 
„mai joase”, apropiate de ni
velul mării. „Coborînd" din 
Mexic și ajungînd acasă, 
Roelants a doborît însă două 
recorduri mondiale (pe 20 km 
și pe o oră) deținute de Ron 
Clarke. Aflînd acestea, Mejia 
și-a amînat data întîlnirii 
propuse lui Roelants.

LA 25 OCTOMBRIE, fede
rația engleză de fotbal a pri
mit 800 de sticle cu vin ex
pediate la Londra de către 
sindicatul viticol din orașul 
Bordeaux (Franța). Sticlele 
erau destinate cîștigătorilor 
„Cupei Jutes Rimetu st fuse
seră trimise în Anglia la 5 
iulie. Din cauza grevei ma
rinei comerciale britanice, 
„cadoul** s-a rătăcit și nu a 
putut ajunge în Anglia de- 
cît în octombrie. „Mai bine 
mai tîrziu decît niciodată* a 
spus Bobby Moore la primii 
rea sticlelor.

Cu OCAZIA unei aniversări de familie, L. Larche (Franța) 
s-a gîndit să alcătuiască o echipă de fotbal din cei 11 copii 
pe care îi are — 5 băieți și 6 fete. (Bineînțeles, fetele au fost 
înlocuite cu... ginerii respectivi). Jucînd cu o echipă din 
Brocas les Forges, cei 11 Larche au învins cu un scor cate
goric : 9—1. în fotografie, echipa „Larchâ” încadrată de rude 
apropiate care, în ciuda vîrstei, au hotărît să facă parte din 
lot ca... reserve

ȘTIRI
BARCELONA, — în „Cupa 

campionilor europeni* la handbal 
masculin, echipa Granollers (Spa
nia) a învins formația norvegiana 
Fradcnborg cu scorul de 24—19 
(14-13).

PARIS. — In etapa de marți a 
campionatului de fotbal al Fran
ței au fost înregistrate următoarele 
rezultate : Stade de Paris — Nî- 
mes 1—0 ; Reims — Monaco 2—1 ; 
Angers — Nantes 1—1 ; Bordeaux 
— Strasbourg 3—0 ; St. Etienne — 
Sochaux 1—0 ; Nice — Sedan 
5—1. în clasament conduce Nantes 
cu 21 puncte, urmată de Lens cu 
18 puncte, însă cu un meci mai 
puțin jucat.

LONDRA. — Peste 10 0»» de 
spectatori au urmărit meciul inter
național de fotbal dintre echipa

RHllLTATE
Hull City din Liga a doua a cam
pionatului englez și echipa orașu
lui Sofia, in componența căreia an 
figurat numeroși internaționali. 
Jocul s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate : 2—2.

PORTO ALEGRE. — Federația 
braziliană de tenis a alcătuit echi
pa reprezentativă care în zilele de 
5, 6 și 7 noiembrie va întîlni Ia 
Porto Alegre echipa S.U.A. în ca
drul „Cupei Davis". Din echipă 
fac parte Koch, Mandarino și Fer
nandes. Echipa S.U.A. este com
pusă din Ralston, Ashe și Richey.

KAUNAS. — In localitate s-au 
încheiat campionatele unionale de 
tenis de masă. La simplu masculin, 
titlul de campion a revenit în 
acest an sportivului David Bretki 
din Moscova, oare în finală l-a 
întrecut cu 3—2 pe T. Ramazaș- 
vili. întrecerea feminină a fost 
cîștigată de Laima Balaișite, stu
dentă din Vilnius. Balaișite a dis
pus cu 3—1 de fosta campioană 
unională, Zoia Rudnova. Iată noii 
campioni la celelalte probe : du
blu femei : Zoia Rudnova —- Lai
ma Balaișite ; dublu bărbați: Sar- 
kiz Sarheian — Gevork Vartanian; 
dublu mixt: Zoia Rudnova — 

’Ghenadi Veaverin.

ȘTIRI



ROMÂNIA-ELVEȚIA 4-2 (4-0) FOTBAL

(Urmare din pag I) 

trecut cu vederea. Pe undeva, ne ră
mâne totuși în atenție faptul că Mo- 
canu e depășit prea ușor de Gottardi, 
că Kiinzli și Quentin sînt periculoși 
cînd ajung în careul lui Ionescu și că 
Odermatt are deplasări viclene. „înfi- 
gîndu-se“ între coastele lui Hălmă- 
geanu și Dan.

Și, vine pauza. O pauză neașteptat 
de favorabilă pentru oaspeți. Dar 
să nu anticipăm. Cei care reîncep 
tare sîntem tot noi, și 5 minute Lu- 
cescu, Pîrcălab, Frățilă și Dridea I 
îl pun din nou la încercare pe Pros
peri. în plus, după cinci minute de la 
reluare, Matter se accidentează și tre
ce pe aripa dreaptă. Deci, situație 
grea pentru oaspeți. însă, împotriva 
oricărei logici, de acum încolo încep 
cele 4o de minute în care... nimeni nu 
mai înțelege nimic ! Echipa noastră 
pare o jucărie mecanică la care ci
neva a-învîrtit prea mult cheia, de- 
reglînd-o. Pasele nu-și mai găsesc... 
adresanții. Pîrcălab a dispărut din 
joc, mijlocașii Surdan și D. Popescu 
fac figurație, iar Mihai Ionescu pare 
un începător. La primul gol al elve
țienilor, Kunzli a înscris sub privi
rile... admirative a patru dintre apă
rătorii noștri (inclusiv portarul Io
nescu). Aceeași „figură" la golul lui 
Odermatt. Oaspeții — prin jocul pres
tat acum ne dau explicația prezenței 
lor la atîtea turnee finale ale C.M.

FILMUL
(Urmare din pag. 1) 

cînd Kunzli nu va profita suficient 
de poziția-i favorabilă, șutind fără 
forță și fără precizie. în momentele 
de superioritate teritorială elvețiană, 
fundașii și mijlocașii noștri lasă 
să se întrevadă și unele defecțiuni 
la capitolul plasament (Hălmăgeanu) 
și... transmiterea balonului (Mocanu 
și D. Popescu).

Selecționata noastră se smulge 
însă destul de repede din expec
tativă și contraatacă impetuos pe 
aripa stingă: Lucescu demarează 
irezistibil, paralel cu linia de fund, 
pasează în fața porții, lui Frățilă și 
acesta împinge balonul în plasă. 
Tabela indică minutul 25 și... 3—0 
pentru România! Fotbaliștii români 
combină cu și mai multă dezinvol
tură, rralizînd acțiuni de efect în 
fata unui adversar depășit în toate 
compartimentele. în min. 30, Pîr
călab își croiește drum liber spre 

în „Cupa balcanică"

Farul—Vardar Skoplje 
(R.S.F.1.) 2-0 (2-0)

CONSTANȚA, 2 (prin telefon). 
Spectatorii au aplaudat această vic
torie a echipei lor favorite în cadrul 
-Cupei balcanice', obținută fără 
aportul lui Iancu și Koszka — bol
navi. Terenul, desfundat în urma 
ploii căzute din abundență în ulti
mele zile, a influențat execuțiile teh
nice, astfel că partida a avut un ni
vel tehnic modest. Constănțenii au 
atacat periculos în prima repriză, 
cînd au înscris de altfel ambele go
luri. Primul, prin Tilvescu, care în 
min. 14 a executat precis o lovitură 
liberă de la 18 m, înscriind jos, la 
colt. Cel de-al doilea (min. 37), prin 
Tufan: Ologu. pus în cursă de Ple- 
șa, demarează pe extremă și cen
trează în careu, de unde Tufan reia 
spectaculos.

Mulțumiți de rezultat, jucătorii de 
la Farul nu mai insistă si-i lasă pe 
oaspeți jsă atace mai mult. Ei ratea
ză însă* prin Sulincevski si Ceav- 
șavski. Cele cîteva contraatacuri ale 
constăntenilor rămîn nefructificate, 
din cauza pripelii lui Kallo, Pleșa 
și Ologu.

Arbitrul bulgar Atanasie Stavrev, 
ajutat de Zaharia Drăghici și Ion 
Beudeanu, a condus bine următoa
rele formații :

FARUL: Manciu — Pleșa. Tilves
cu, Mareș, Dumbravă — M. Geor
gescu, Manolache — Ologu, Tufan, 
Zamfir (min. 65 Biikosi), Kallo.

VARDAR: Mutibaric — Drobac, 
Plackov, Georgiev 1, Dojcinovski— 
Popovski, Vrbca — Mojisov (min. 
46 Georgiev 11), Sulincevski, Cova- 
cevski (min. 60 Ceavșavski), Spa- 
sovski.

CORNEL POPA 
corespondent principal

Odermatt, Bernasconi, Kunzli, Durr 
etalează „stofa".

Echipa noastră trece prin momente 
dificile și nu-și poate reveni complet 
pînă la sfîrșitul jocului. Ajungînd 
aici, ne îngăduim să facem un reproș 
publicului din tribune. Ieri, în cli
pele grele, o parte dintre spec
tatori (probabil aceiași care își mani
festaseră cel mai zgomotos bucuria în 
prima repriză) în loc să fie alături de 
jucători, să-i încurajeze, au... tăcut 
sau au dezaprobat pe cei care gre
șeau. Și asta tocmai ATUNCI cînd ei 
aveau nevoie de mai mult sprijin.

Revenind la jocul propriu-zis, nu 
ne îndoim că antrenorii echipei noas
tre vor studia cu atenție cauzele că
derii din repriza a doua, decalajul 
între cele două comportări fiind prea 
mare. în continuare, în Campionatul 
european ne așteaptă partide dificile 
(la Neapole, de exemplu) unde ase
menea situații pot costa foarte mult.

Dincolo de toate acestea, însă, vic
toria rămîne victorie și pentru ea, ca 
și pentru lucrurile frumoase care 
le-au făcut în prima repriză, un ro
tund BRAVO băieților care au cu- 
ceriț-o și mai ales SUCCES în meciu
rile viitoare. De la noi, ne-au plăcut 
Dan, (tot meciul), Dridea I, Frățilă. 
Lucescu, Pîrcălab și Popa. De la oas
peți, Băni, Durr, Odermatt, Bernasco
ni, Matter (accidentat) pentru devo
tament față de fotbal.

JOCULUI
poarta lui Prosperi, dar o dată pă
truns în careu este faultat de 
Fuhrer, „omul' lui. Arbitrul Finney 
este, se pare, milos la acest rezul
tat și lasă jocul să continue. Apoi, 
fotbaliștii elvețieni reușesc să 
„echilibreze", se „desfac" de la mij
locul terenului, unde Quentin — 
înaintașul retras — „dirijează" di
recția atacurilor. Și în min. 37, emo
ții în tribune: Bernasconi execută 
o lovitură liberă în apropierea su
prafeței de pedeapsă; urmează un 
șut al lui Odermatt care, deși sin
gur în apropierea careului mic, pla
sează cu capul pe lîngă poartă. 
Contraatacul formației noastre se 
dovedește necruțător. în min. 38, 
Pîrcălab șutează cu sete din inte
riorul careului, dar portarul elve
țian „scoate" ca prin minune în 
corner: Lucescu execută cu deose
bită precizie și Frățilă, aflat pe 
fază, plasează balonul cu capul din 
apropiere : 4—0 pentru România !

Cine putea să anticipeze cele pe
trecute în repriza secundă ? Mai 
precis, după min. 52 cînd oaspeții 
au obținut reducerea scorului: Ber
nasconi a centrat de pe aripa stingă 
și Kiinzli (nejenat de nimeni I) plon
jează și înscrie cu capul: 1—I. For
mația noastră pare surprinsă și nu

Jiul — Progresul și Steaua — Știința Craiova 
domină a X-a etapă a categoriei A

Un alt atac al petroliștilor

Duminică, o nouă etapă în catego
ria A, a X-a. Sînt programate cu 
acest prilej cîteva jocuri deosebit 
de interesante care pot avea urmări 
importante asupra configurației cla
samentului de toamnă. Este vorba în 
primul rînd de partidele JIUL PE- 
TROȘENI — PROGRESUL BUCU
REȘTI șl STEAUA BUCUREȘTI — 
ȘTIINȚA CRAIOVA. Cu alte cu
vinte, primele două clasate vor avea 
două examene deosebit de grele. în

respins de apărarea clujeană
Foto : I. Popescu — Ploiești 

aceeași măsură interesează și rezul
tatele din meciurile FARUL CON
STANȚA — DINAMO BUCUREȘTI 
și PETROLUL PLOIEȘTI — DINAMO 
PITEȘTI. în rest, o partidă de tradi
ție : RAPID BUCUREȘTI — UNIVER
SITATEA CLUJ, un joc căruia i se 
caută un teren pentru disputare: 
STEAGUL ROȘU BRAȘOV — U.T. 
ARAD și un derbi al echipelor lin a 
doua parte a clasamentului: POLI
TEHNICA TIMIȘOARA — C.S.M.S. 
IAȘI.

Lucescu a driblat tot ce i-a ieșit în 
cale și de pe linia de corner trimite 
mingea la Irătilă, care nu... iartă. 
E 3—0! Foto V. Bageac

reușește să depășească acest mo
ment dificil. De partea cealaltă, fot
baliștii elvețieni prind curaj (deși 
cu Matter accidentat), amenință tot 
mai des poarta apărată de M. Io
nescu, care „boxează" baloanele și 
cînd trebuie și cînd nu trebuie. Do
minarea oaspeților este întreruptă de 
o acțiune individuală a lui Lucescu 
care, cînd să șuteze din interiorul 
careului, este dezechilibrat de fun
dașul Fuhrer. Din nou, arbitrul nu 
acordă 11 ml în min. 70, la capă
tul unei perioade de superioritate 
a oaspeților, Odermatt șutează la 
colț de la 18 m, reducînd scorul la 
2—4. Portarul M. Ionescu n-a schi
țat nici un gest. Dezorganizarea din 
tabăra noastră continuă. Atacul nu 
reușește să „lege" nimic, mijlocașii 
„înoată" undeva în mijlocul terenu
lui, iar fundașii se arată și mai nesi 
guri decît pînă atunci. Și minutele 
se scurg anevoie, pentru că jocul 
a scăzut sub toate aspectele. Fluie 
rul final al arbitrului vine ca o des
tindere... necesară.

Arbitrul J. Finney (Anglia) a con
dus satisfăcător.

ROMÂNIA: M. Ionescu — Popa, 
Hălmăgeanu, C. Dan, Mocanu — 
Surdan, D. Popescu — Pîrcălab, Dri- 
dea I, Frățilă, Lucescu

ELVEȚIA s Prosperi — Matter, 
Băni, Perroud, Fuhrer — Odermatt, 
Durr — Gottardi, Kunzli, Quentin, 
Bernasconi.

CINCI MINUTE DUPĂ MECI
ILIE OANA (antrenor principal al 

echipei române): „După cum s-a 
văzut, in prima repriză echipa noa
stră a jucat excelent și a pus de 
multe ori în derută formația Elveției. 
In această parte a meciului atacan
ta noștii au fructificat patru din 
cele șase-șapte ocazii avute, tn re
priza a doua capacitatea de efort a 
reprezentativei noastre a scăzut, da
torită — în special — slăbirii neaș
teptate a liniei mediane, tn felul 
acesta, nici Frățilă, pe care atacul 
nostru a contat foarte mult, n-a mai 
dat randamentul scontat. Arbitrul 
Finney a greșit neacordind penalti 
in faza in care Lucescu a fost faul
tat grosolan în careu. Oaspeții au 
profitat de slăbiciunile manifestate 
de echipa noastră în repriza a doua 
și s-au impus printr-un marcaj se
ver și prin atacuri incisive. Mi-au 
plăcut îndeosebi Băni, Diirr, Kunzli 
și Quentin".

ALFREDO FONI (antrenorul echi
pei elvețiene): „Văd pentru a doua 
oară in acest an echipa României. 
Dacă mi-a(i fi cerut părerea după 
primele 45 de minute, aș fi spus 
despre jocul formației dv. — exce
lent, chiar de mare clasă, cu mult 
peste nivelul partidei de la Lud
wigshafen, pe care am urmărit-o. 
Dar acum, după 90 de minute de 
joc, văd că trebuie să-mi... revizu
iesc — tntr-o măsură —■ impresia. 
Intr-adevăr, în a doua repriză, re
prezentativa României a jucat des
tul de slab și dacă nu avea avan 
tajul luat în prima jumătate a me
ciului, nu se știe care era rezulta

Iată cum arată olasamentul înain
tea etapei a X-a :

1. Progresul 9 5 3 1 11— 6 13
2. Știința Cr. 9 6 1 2 14—11 13
3. Dinamo Buc. 9 5 1 3 18—13 11
4. Petrolul 8 4 2 2 11— 8 10
5. Farul 8 3 4 1 12— 9 10
6. Din. Pitești 9 5 0 4 13—12 10
7. Rapid 9 3 3 3 15— 9 9
8. Steaua 9 3 2 4 13— 9 8
9. Jiul 9 3 1 5 18—13 7

10. Polit. Tim. 9 2 3 4 10—13 7
11. U.T-A. 9 1 5 3 7—11 7
12. Steagul roșu 9 2 3 4 9—18 7
13. Univ. Cluj 9 2 2 5 4—10 6
14. C.S.M.S. 9 2 2 5 10—23 6

în încheiere, cîteva „puncte sta
tistice" :

• în clasamentul golgeterilor, pri
mul loc este deținut de Ion Ionescu 
(Rapid), cu 9 goluri.

• Cîțiva atacanți „cu rezonanță" 
în fotbalul nostru nu au marcat 
timp de nouă etape nici un gol. Prin
tre ei : Marcu, Manolache, Năstu- 
rescu, Matei.

• Echipa care a beneficiat de cele 
mai multe penaltiuri: Rapid. Și 
toate transformate de Ionescu.

• Știința Craiova (un paradox !), 
echipa care pînă în acest campionat 
nu știa să joace în deplasare, con
duce în clasamentul echipelor care 
au cucerit puncte „afară" : 5 p. Ur
mează Progresul și Farul, cu cite 
4 p.

tul. Ca de obicei, echipa De care 
o antrenez a început prost meciul 
La Bruges, unde am fntîlnit națio
nala Belgiei, am primit gol in min. 3 
și meciul s-a încheiat cu 1—0 pen
tru belgieni. în general, sînt mul
țumii de randamentul jucătorilor mei, 
mai ales că in a doua repriză au 
acționat — practic — în 10 oameni 
Matter fiind accidentat. Aplaud spor 
tivitatea ambelor echipe".

JAMES FINNEY (arbitrul meciu
lui) : „Meciul, caracterizat printr-un 
„fair-play" perfect, mi-a plăcut foar
te mult și-mi doresc ca întotdeauna 
să arbitrez astfel de partide. Din 
echipa României mi-au plăcut Popa 
— care aduce ca stil de joc și 
alură cu britanicul Cohen — Pircă 
lab și Lucescu".

CORNEL POPA (căpitanul echipei 
române): „Ca de obicei cind echipa 
noastră are conducerea, încetinește 
ritmul de joc. Așa s-a intimDlat azi, 
după 4—0, cind formația noastră a 
fost de nerecunoscut. Nu numai mij
locașii, ci întreaga echipă a jucat 
in partea a doua a meciului cu mul. 
sub valoarea ei".

MIRCEA LUCESCU (debutant în e- 
chipa noastră): „Mă bucură debutul, 
pe care l-am așteptat cu... o noapte 
de nesomn. Sper — dacă voi -mai 
fi selecționat — să dau satisfacție 
totală. Mi-a plăcut 4—0, dar nu mă 
împac cu acel 0—2 din repriza se
cundă...”

RICHARD DURR (căpitanul echi
pei elvețiene): „Am jucat mai bine 
decît în meciul cu Belgia, desfășurat 
recent la Bruges. Românii m-au im
presionat in prima repriză, cînd au 
jucat ca o echipă mare, dar m-au 
surprins pentru căderea de după 
pauză. în această perioadă formația 
noastră a dirijat jocul. Adversarul 
meu direct, D. Popescu, a fost un 
om de numai 45 de minute".

ȘTIRI
CORSO, CEL MAI BUN

Așadar, fotbaliștii reprezentati
vei Italiei și-au luat revanșa în 
fața echipei U.R.SS., de care fu
seseră învinși cu 1—0 în optimile 
de finală ale campionatului mon
dial din Anglia. în meciul desfă
șurat marți pe San Siro, naționala 
Italiei s-a prezentat într-o creș
tere sensibilă de formă. Un lot 
omogen (datorat și faptului că în 
formație figurează 8 jucători de 
la Internazionale) din care s-a 
distins Corso, cel mai bun de pe 
teren. „Betonînd" cu măiestrie, 
italienii au stăpînit jocul, au fost 
foarte periculoși în contraatacuri. 
Au jucat formațiile: ITALIA: Sarti 
— Burgnich, Facchetti, Bianchi, 
Guarneri, Picchi, Domenghini, 
Mazzola, De Paoli, Juliano, Corso; 
U.R.S.S. : Iașin — Andriuk, Șes- 
ternev, Danilov, Linev, Hurtși- 
lava, Cislenko, Sabo, Malafeev, 
Streltov, Bîschevici (Parkuian).

• în „CUPA ORAȘELOR TÎR- 
GURI“ : Ferencvaros Budapesta 
—Orgrvte Goteborg 7—1 (în tur 

0—0), Lokomotive Leipzig — F.C. 
Liege 2—1 (în tur 0—0).

Aseară. în meci amical, la Lon
dra : ANGLIA — CEHOSLOVA
CIA 0-0.
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