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SCURTĂ PREFAȚA LA ETAPA A Xl-A

Etapă majoră în campio
natul diviziei naționale A. 
Cuplajul bucureștean, der
biul de la Pitești — iată 
numai două dintre aspec
tele definitorii pentru pro
filul celei de a Xl-a zi a 
Întrecerii. Adăugind faptul 
că jocurile de duminică sint 
un bun prilej pentru con-

statări privind forma selec- 
ționabililor, avem toate ar
gumentele ce pot susține a- 
firmația cu care am înce
put această scurtă prefață.

O altă latură a evenimen
tului — decisivă pentru ri
dicarea cotei de interes — 
o constituie nevoia acută 
de puncte, proprie tuturor 
celor 14 echipe. Argeșul, de 
pildă, n-are voie să piardă 
nici măcar o... jumătate de 
punct, In meciul cu Univer
sitatea Cluj, dacă vrea să-și 
mențină 
sament. 
și Rapid 
te egală
Progresului. Ca să nu mai 
vorbim de Petrolul sau Stea
gul roșu.

Deci, o zi grea pentru ju
cători, antrenori și, mai 
ales, pentru suporterii ce 
și-au consumat întreaga 
săptămînă, făcind calculul... 
probabilităților.
MÎINE, IN DIVIZIA A 

Progresul—Steaua
Dinamo Buc.—Rapid 
Dtnamo Bc.—Petrolul
F. C. Argeș—„U“ Cluj 
Jiul—Steagul roșu 
U.T.A.—Farul
„U* Craiova—A.S.A. Tg. M.

LEIPZIG 3 (prin telefon). — Intîmpinînd 
pe sportivii români joi la prfnz la aeropor
tul Schonefeld din Berlin, Ady Schmidt, 
secretar general adjunct al Federației de 
gimnastică din R.D.G., spunea că întîlnirea 
R.D.G. — România (masculin și feminin) 
de sâmbătă și duminică de la Dessau este 
apreciată aici drept cea mai Importantă 
competiție internațională de la finele săp
tămânii. Echipa feminină a gazdelor este 
alcătuită din renumitele gimnaste Briglte 
Radochla, Erikn Zuchold, Utte Starke și 
din tinerele Karin Janz, Ursula Dressinger, 
Kristine Schmidt și Marita Mauerschmidt. 
în ce privește selecționata masculină a 
R.D.G. am fost informați că din echipă nu 
vor lipsi Kostke, T"”_ , . I .
Dolling și ■Weber, cea mai valoroasă și în 
formă selecționată a R.D. Germane, la ora 
actuală. Fie chiar șl din această enumerare 
a sportivilor țării gazdă se desprinde mi
siunea de loc ușoară a echipelor reprezen
tative ale țării noastre, misiune îngreuiată 
în cazul selecționatei feminine de indis
ponibilitatea Rodicăi Apăteanu care se afla 
Joi seara la un consult medical, în timp ce 
colegele ei se antrenau în sala Institutului 
de cultură fizică din Leipzig. Se speră 
totuși ca pînă sîmbătă ea să-și refacă să
nătatea și să participe la concurs.

Din cauza distanței prea mari dintre 
Leipzig, unde locuiesc, și Dessau, gimnaștil 
români vor face cunoștință cu sala de con
curs abia azi, înaintea întrecerii.

Concursul începe sîmbătă și ia sfîrșlt du
minică, fiind condus de patru arbitri ceho
slovaci.

Fiille, Brehme, Beyer,
Germane, la ora

C. MACOVEI

Sase semifinaliști 
români in „Turneul 

speranțelor olimpice
BUDAPESTA, 3 (prin telefon). —
Sferturile de finală disputate joi seara 

le-au prilejuit alter doi pugiliștd români vic
torii meritate. i,Semimusca“ Aurei Mihai 
l^a învins clar la puncte pe iugoslavul Don- 
«Uci, iar „semiușorul* Gh. Ene a dispus în 
același fel da polonezul Zelesniak, ale că
rui încercări de a plasa o lovitură decisivă 
au dat greș și i-nu mai atras și două aver
tismente. Trebuie însă menționat că victo
ria lui Mihai nu a convins totrucît el a 
tovlt adesea neregulamentar.

Cu toate eforturile depuse de-a lungul 
celor 9 minute de luptă, Nicdau n-a putut 
trece de polonezul Kokoschka (al cărui stil 
seamănă mult cu al lui Gîju). Reprezen
tantul nostru In categoria muscă a lovit 
mult i,aerul“ și a recepționat multe stîngi 
Sa figură.

Un med foarte disputat au furnizat 
Alexandru Popa și Noa (Cuba) în limitele 
categoriei semimijlocie. Cubanezul a fost 
mai activ, iar in rundul 2, groggy în urma 
unui croșeu de dreapta, Popa a fost salvat 
de gong : victorie detașată la puncte a lui 
Noa.

In ultima partidă a reuniunii, ^semi
greul" Mathă (Ung.) l-a învins prin aban
don dictat de arbitru (încă în primul rund) 
pe Anghel Iancu, care a refuzat lupta.

Vineri seara au boxat alți doi români : 
^pana“ Ovidiu Gorea cu Moravek (Ceh.) și 
Em. Constantinescu (mijlocie ușoară) cu 
maghiarul Turosz. Gorea a învins la punc
te, Iar Constantinescu a fost întrecut tot 
la puncte. Așadar, sîmbătă seara, printre 
«emifînaliștii competiției se vor număra 
reprezentanții noștri Mihai, Nedelcea, Go
rea, Silberman, Ene și Alexe.

R. CALARĂȘANU

It

întiietatea în cla- 
Dinamo București 
au o sete de punc- 
cu a Stelei sau a

In numărul 
de azi:
• FOTBAL

colț, Ilaulu—Peteanu.

Foto: Aurel Neaga
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DERBIURI...
RUGBI

Cehoslovacia — România 3-L in
ISTANBUL 3, (prin te

lefon). —
Mai întîi, cît-eva amă

nunte de Ia meciul U.RJ5.S. 
— România, în cursul că
ruia au fost confirmate in
tegral aprecierile anterioa
re. Dureros de clar am 
pîerdut întîlnirea cu repre
zentativa U.R.S.S., cu tot 
setul cîștigat; adversarii 
ne-au învins, în primul 
riad, cu armele cu care în 
ultimii ani eram imbatabili: 
varietate în atac, iar în a- 
părare, agresivitate, blocaj 
impenetrabil, dublaje fără 
greșeală.

Echipa noastră a Intrat 
în formația : Derzel. Schrei
ber, Ganciu.
Tîrlici, Drăgan și pe par
cursul întîlnirii au mal fost 
utilizați Bartha. Smerecin- 
schi, Crețu și Cristiani. Din
tre aceștia, doar Trrlid și. 
oarecum, Bartha au cores
puns în atac, Iar în apă
rare numai Ganciu a ju
cat aproape de valoarea

Udișteanu,

E." de volei

„Dueî aerian?, lovitură
Cîștigă portarul Stelei.

ULTIMELE ȘTIRI EXTERNE
INTERNAȚIONALELE 

DE TENIS DE MASA 
DE LA KRALOVAC

Campionatele internați
onale de tenis de masă 
ale Iugoslaviei, care au 
loc la Kralovac, au pro
gramat primele meciuri 
din cadrul probelor indi
viduale. La masculin, Ne- 
guleseu l-a învins cu 3—1 
pe iugoslavul Rot. Rethi a 
ciștigat cu același seor în 
fața lui Topov (Iugosla
via). Pentru turul urmă
tor s-a calificat și Giur- 
giucă. Englezul Gibss l-a 
eliminat' cu 3—0 pe sovie
ticul Sarkoian.

Jucătoarele românce au 
obținut victoria în primul 
tur- Maria Alexandru a 
învins-o cu 3—0 pe polo
neza Lasota, Carmen Cri- 
țan a întrecul-o cu 3—2 
pe Golupkova (U.R.S.S.), 
iar Eleonora Mihalca a 
dispus cu 3—0 de iugo
slava Duganic, llovestaedt 
(R.D. Germană) a e’imi-

nat-o cu 3—0 pe Smith 
(Anglia).
NOU RECORD MON

DIAL DE AVIAȚIE
Pilotul sportiv sovietic 

M. Komarov a stabilit un 
nou record mondial de vi
teză pe circuit. Pilotînd 
un avion de vtnăi'oare ,,E 
266“ el a realizat pe un 
circuit închis de 500 km 
o viteză medie orară de 
2 900 km. Vechiul record 
mondial era de 2 644 km 
și aparținea pilotului ame
rican Daniel.
G1MONDI L-A DEPĂȘIT 

PE ANQUETIL
Tradiționala competiție 

internațională de ciclism 
„Marele Premiu Aramis“, 
desfășurată în apropiere 
de Bergamo (Italia) a 
fost cîștigată de Felice 
Gimondi care a acoperit 
60,500 km în Ih 53:51. 
Pe locurile următoare au 
sosit Croskost, Bracke, 
Anquetil.

Etapa « XXI-a a campio
natului republican de rugbi 
suscită un interes deosebit, 
îndeosebi prin prisma me
ciului Steaua—Dinamo, un 
veritabil eap de afiș. Iată și 
celelalte meciuri ale etapei: 
Grivița Roșie—Gloria, Progre
sul—Rapid, Știința Petroșeni 
— Precizia Săcele, Rulmentul 
Rirlad—Agronomia Cluj ți Fa
rul Constanța—Politehnica 
Iași.

LUPTE
Duminică, de la ora 10, în 

sala Floreasca, cele mai bune 
echipe de lupte greco-romane 
din tară, Dinamo București și 
Steaua, își vor disputa al 
XIX-lea titlu de campioană 
națională. Toate edițiile au 
fost cucerite de diaamoviști. 
In ultimii ani însă luptătorii 
de la Steaua au încercat din 
ce în ce mai insistent să ba
reze drumul dinamoviștilor. 
Vor reuși de data aceasta ?

Am consemnat 
« numeroase 

greșeli copilărești la toți 
voleibaliștii noștri, dar în
deosebi la Schreiber, Udiș
teanu, Derzel $1 chiar Dră- 
gan. Atacul necorespun- 
zind, apare cu atit mai su
părătoare greșeala comisă 
de antrenorul principal S 
Mihăilescu (care face 
schimbări nai neinspirate 
ca oricînd), de a nu-1 fo
losi nld în acest med pe 
Sz6cs, prezent aid Ia Is
tanbul doar pe bancă și la 
încălzire. Setul al treilea 
l-am cîștlgat prtntr-un e- 
fort de voință șl mare con
sum de em 
resimțit tns 
patrulea, pie 
de apel

Rezultate : 
neul pentru 
Polonia —
(—10, 18, 9, S)j locurile 
9—16 : Belgia Olanda

lui reală, 
comiterea

masculin, tur- 
locurile 1—8: 
Ungaria 6—1

Prima fotografie a fotbaliștilor brazilieni, lingă avionul 
care i-a adus de la Roma

Fotoi V. Bageao

Unde mergem ?
SlMBATA

BASCHET — Sala Dinamo, 
de la ora 17: I.C.F. n—I.C.H.F. 
(m. B), Universitatea — Con
strucții (m. B), Progresul — 
I.C.F. (f. A), meciuri în ca
drul diviziilor naționale.

LUPTE — Sala Dinamo, 4e 
la ora 10 : Steaua — A.S.M.T. 
Lugoj — Steagul roșu Bra
șov și Oțelul Galați—C.S.M. 
Cluj — Petrolul Ploiești (li
bere) ; sala Floreasca, de ia 
ora 17 : Metalul București — 
Unio Satu Mare — C.F.R. Ti
mișoara și Rapid București — 
A.S.A. Cluj — A.S.M.T. Lu
goj (greco-romane) — me
ciuri In cadrul ultimei etape 
a diviziei A.

POPICE — Arena Voința, 
de la ora 8 : Finala pe iară 
a campionatului asociațiilor 
Voința.

ȘAH — Sala institutului de 
petrol, gaze și geologie (bd. 
N. Bălcescu, lingă sala Dal
les), de la ora 16,30: Finala 
campionatului republican in
dividual masculin.

GIMNASTICA — Sala Tine
retului, de la ora 17: Campio
natul republican individual 
categoria maeștri (m-j-f), eta
pa pe Capitală.

RUGBI Ti -—----------
pilului, ora 15: Grivița Roșie 
— Gloria Șoat. A).

individual

Teren Parcul co-

ITMINICA

ATLETISM — Parcul spor
tiv „23 August» (in spatele 
Teatrului de vară), de la ora 
9,30 : Campionatul de cros al 
Capitalei.

BASCHET — Ssla Dinamo, 
de la ora 8,30: Progresul —

3—2 (12, —7, 10, —10, 15). 
Franța — Albania B—1 (7, 

•—14, 10, 10), Turcia —
Suedia 8—0 (3, 8, 10), Bul
garia — Izrael 8—0 (6, 15, 
9); feminin, turneul 1—8 : 
Polonia — Ungaria 8—1 (8, 
—3, 15, 10), H.R.S.S. —
R.D.G. 8—0 (1, 8, 2), Ce
hoslovacia — Bulgaria 3-.<J) 
(6, 9, 10), Olanda — Izrael
8— 0 (10, 10, 6); locurile
9— 15: R.F.G. — Elveția 
3—0 (5, 6, 121 Italia — 
Suedia 3—0 (3, 8, 0).

★
Vineri seara, echipa noas

tră masculină a fost în
vinsă de formația Ceho
slovaciei. Sportivii ceho
slovaci au cîștlgat pe me
rii cu 3-1 (15, —12. 8, 9).

Sîmbătă, România joacă 
cu Iugoslavia la băieți șl 
cu Elveția la fete.

C. FAUR

Fotbaliștii brazilieni 
au sosit la București

Plecați miercuri neara din 
£ao Paulo pe ruta RJo—Roma 

București, fotbaliștii brazi
lieni au descins leii după- 
amiaZă În Capitulă. Lotul de 
18 jucători cuprinde cei mal 
buni fotbaliști tineri (sub 23 
de ani) din echipele Corintlas, 
Palmeiras, F. C. Paulo, Portur 
guesa etc. .Veți vedea nu
cleul echipei olimpice a Bra
ziliei, pe care am început 
să-j pregătim pentru Mexic, 
ne-a declarat conducătorul 
delegației, dl. Octavio Braga. 
Două jocuri în România (cu 
Farul și cu o selecționată di
vizionară), 5—6 partide în cî- 
teva țări africane, apoi din 
nou in Europa pentru 2—3 
meciuri in Spania. Acesta va 
fi turneul nostru. Tehnicia
nul echipei este dl. Sydnei 
Cotrin antrenor federal».

Academia militară (m. B), Po
litehnice
Constanța
București — --—(f. A) Steaua — Politehnica 
Galați (m. Ah meciuri în 
cadrul diviziilor naționale.

GIMNASTICA — Sala Tine
retului, de la ora I : Campio
natul republican individual 
categoria maeștri (m+f). etapa 
pe Capitală.

HALTERE — Sala Gluleștl 
II, de la ora 8 s .Tînărul ra- 
pidlst», concurs rezervat ele
vilor școlilor profesionale.

CICLISM — Complexul spor
tiv Metalul (șos. panteUmon, 
la capătul tramvaiului 14), de 
la ora 10 : «Cupa Școlii spor
tive nr. S" la clclocros, des
chisă tuturor categoriilor.

FOTBAL, — Stadionul s,2J 
August», ora 12,45: Dinamo— 
Rapid; ora 14,30: Steaua — 
Progresul ; teren Electronica 
(Obor), or» 10: Electronica 
Obor — Siderurglstul Galați; 
teren Timpuri noi, ora 11 : 
Flacăra roșie — T.U.G.

LUPTE — Sala Floreasca,

București — Farul 
(m. A), Voința

— Voința Brașov

de la ora 10: Dinamo Bucu
rești — Steaua — Oțelul Ga
lați (greco-romane). In cadrul 
ultimei etape a diviziei A.

POPICE — Arena voința, 
do la ora 8: Finala pe țară 
a campionatului asociațiilor 
Voința.

RUGBI — Stadionul Con
structorul, ora 9: Progresul— 
Rapid; stadionul Republicii, 
ora IDO: Steaua — Dlnamo 
(cat. A).

ȘAH — Sala institutului de 
petrol, gaze și geologie (bd. 
N. Bălcescu, lingă sala Dal
les), de la ora 16,30: Finala 
campionatului republican in
dividual masculin.

VOLEI — Sala Glulești, d« 
la ora 8,30: Universitatea 
București — Medicina Bucu
rești (m), I.C.F. - Știința 
Găești <0, Flacăra roșie Bucu
rești — Tractorul Brașov (I). 
meciuri în eadrul etapei a 
IV-a a diviziei B.

CAIAC-CANOE — Lacul He
răstrău, de la ora ă : Con
cursul de includere a sezonu
lui.



LA TELEFON
CORESPONDENȚII 

NOȘTRI:
VICTOR MOREA, ILIE IANCU, A. VLĂSCEANU, ȘTEFAN GURGUI 

IOAN PĂUȘ, STAICU BÂLOI, C GRUIA, ȘTEFAN IACOB 

Șl CORNEL POPA
Moment de dominare rapidistâ. C. Dan a ajuns pînâ în fata lui Nela 

Nunweiller. Fază dintr-un meci disputat în sezonul trecut.

DIALOG
CU CITITORII

Cifiva cititori, foarte putini 
(Leopold Kunta din Reșița, Al. 
Stănescu și D. Dabija din Plo
iești) au răstălmăcit sensul notei 
noastre ,,Amicus Cristian* (nr. 
5416 din 20.X.1967) înțelegind, 
firește greșit, că am fi pus la în
doială capacitatea profesională a 
simpaticului și talentatului te- 
lereporter Cristian Țopescu. 
Comentariul la televiziune im
plică însușiri multiple pe o 
gamă largă, de la spontaneitate 
pînâ la competentă, iar absenta 
uneia din aceste calităfi trebuie 
privită în consecință cu îngăduin
ță. De aceea nu putem fi de acord 
nici cu cititorul Dan Constantines- 
cu din București care găsește pri
lej de a incrimina in bloc emisiu
nile sportive la T. V. înseși deo
sebirile de păreri dintre cititorii 
noștri dovedesc că aici este vorba 
mai cu rind de preferințe perso
nale. Intenția noastră a fost de 
a sublinia cîteva trăsături carac
teristice ale jocului Celtic—Bar
ring, folosind doar ca pretext 
eroarea de moment a lui Țopescu. 
în ceea ce privește valoarea trans
misiilor efectuate de D. Tănă- 
sescu, A. Buhoiu și alții — la 
care se referă cititorii noștri —

Tur de orizont înaintea etapei a xi a
DOAR 3 JUCĂTORI 
LA ANTRENAMENTE

PITEȘTI. Unul dintre antreno
rii de la F.C. Argeș, Leonte lanov- 
schi, a declarat că la ultimele an
trenamente au participat doar 3 
Jucători: Coman, Dobrin ?i Bar-

Buletin
■ de știri
* • ARBITRI ROMÂNI

PESTE HOTARE
Fenerbahce Istanbul — 

! A.E.K. Atena, cel de al treilea 
meci al finalei „Cupei Balca
nice", ce va avea loc la Istan
bul, tn ziua de 9 noiembrie, 
va fi condus de arbitrii ro
mâni A. Pîrvu la centru, G. 
Niculescu și A. Toth la tușă.

• MECIURI AMÎNATE 
î! Deoarece în ziua de 19 no- 
j iembrie se va disputa o nouă 
[ etapă în „Cupa României", ur

mătoarele partide din divizia 
C au fost amînate pentru data 

j de 3 decembrie: Textila Bu- 
i huși — Medicina Iași, Șoimii 

Buzău — Ancora Galați, Glo- 
; ria Birlad — Oțelul Galați, 

I.M.U. Medgidia — Progresul 
Brăila, T.U.G. București — 
Electrica Constanța, Metalul 
Tîrgoviște — Oltul Sf. Gheor- 

l ghe, S. N. Oltenița — Stuful 
î Tulcea, Chimia Tr. Măgurele — 
: Viitorul Fieni, Victoria Tg.

Jiu — U. M. Timișoara, Pro
gresul Corabia — Chimia Fă
găraș.

• DIN BRAȘOV
NI SE COMUNICĂ

I.
jr
t,

Jucătorul brașovean Călin 
Gane a fost operat de menise 
la spitalul Brîncovenesc din 
București, de către dr. Dumitru 
Tomescu. Operația a reușit, 
astfel că Gane speră să-și reia 
pregătirile la începutul lunii 
decembrie.

• In deschidere 
pe „23 August'*

Duminică, în deschiderea 
cuplajului fotbalistic de pe 
stadionul „23 August' din 
Capitală, se va desfășura un 
interesant meci de oină între 
echipele C.P.B., campioană 
națională, și fosta deținătoare 
a titlului, Dinamo Băneasa. 
Meciul începe la ora 11,45 și 
contează in „Cupa orașului 
București". 

bu. Lucru firesc deoarece pi- 
teștenii — mai puțin jucătorii se
lecționați în lot — s-au întors a- 
bia vineri seara din turneul între
prins în R.D.G.

REINTRA PEXA ȘI IVANSUC

CLUJ. In tabăra studenților clu
jeni, domnesc încrederea și buna 
dispoziție. Se anunță reintrarea lui 
■Pexa (restabilit după operația de a- 
pendicită) și a lui ivansuc, iar locul 
lui Anca, accidentat, va fi luat de 
Costin sau Grăjdeanu, așa îneît 
probleme de formație nu sînt. In 
această săptămînă s-a lucrat intens 
și cu seriozitate : luni — antrena
ment, miercuri — joc-școală, joi — 
antrenament cu intensitate maximă. 
Antrenorul N. Săbăslău va alege cei 
11 jucători din următorul lot : Rin- 
gheanu, Moldovan — Codrea, Cre- 
țu, Pexa, Costin, Grăjdeanu, Cîm- 
peanu — Sabo, Neșu, Mustățea, An- 
ghelescu — Ivansuc, Adam, Coman.

NUNWEILLER IV AȘTEAPTA... 
AVIZUL MEDICULUI

BACĂU. Joi după amiază, dina- 
moviștil din localitate au susținut 
un joc de verificare în compania 
obișnuitului partener, formația Insti
tutului Pedagogic, care activează în 
campionatul regional. Divizionarii 
au cîștigat cu 3—1 (0—1), prin punc
tele înscrise de... frații Gheorghe (2) 
și Daniel Ene. Cu acest prilej a 
fost folosit șl Nunweiller IV, numai 
că acesta așteaptă încă avizul me
dicului pentru meciul de mîine. 
Formația probabilă : Ghiță — Kiss, 
Panait, Vătafu (Nunweiller IV), Da
vid — Nedelcu, Cerrnat — D. Ene, 
Dembrovschi, Rugiubei, Gh. Ene.

LA PETROLUL - STATU-QUO

PLOIEȘTI. In vederea meciului 
de la Bacău, petroliștii au efectuat 
antrenamente zilnice, care au cu
prins și jocuri-școală în familie. 
După ultima ședință de pregătire, 
Ilie Oan& și C. Cemăianu au decis: 
mîine vor alinia formația cu care 
au întrecut Rapidul. S-o reamintim: 
M. ionescu — Pal, N. Ionescu, Pa- 
honțu, Mocanu — Juhasz, Dincuță — 
Oprișan, Grozea, Dridea I, Roman.

REINTRĂ OBLEMENCO !
CRAIOVA. Golgeterul campiona

tului s-a refăcut complet de pe 
urma accidentului suferit. La an
trenamentul de joi, el a manifestat 
multă poftă de joc, înscriind două 
goluri în poarta formației regionale 
Metalul. In această partidă studen
ții au învins cu scorul de 8—1, ce
lelalte puncte fiind marcate de Niță 
(3), M. Popescu, Deselnicu și Cîrciu- 
mărescu.

Pentru meciul de duminică, antre
norii R. Cosmoc și Gh. Nuțescu se 
vor opri, probabil, asupra urmă

UN PREMIU DE 195 942 LEI LA CONCURSUL PRONOSPORT Nr. 43 DIN
Astăzi este ultima zi în care 

mai puteți completa și depune bu
letinele pentru concursul Prono
sport de mîine, la care se atribuie 
în cadrul Premiului excepțional un 
autoturism „Moskvici 408“ cu 4 
faruri și radio, plus 20.500 lei în 
numerar, în afara premiilor obiș
nuite în bani.

• Satisfacem dorința partici- 
panților care doresc să cunoască 
din vreme programul concursului 
Pronosport nr. 45 de duminică 12 
noiembrie a.c., publicîndu-1 mai 
jos:

I: Bulgaria — Suedia; II: Pro
gresul — Farul; III: Universitatea 
Cluj — Steaua; ÎV: Petrolul — F.C.

torului. „11“ : Plică — Mihăiles-
cu, Bîtlan, M. Marcel, Deliu — 
Strîmbeanu, Ivan — Sfîrlogea, M. Popescu, Oblemenco, Circiumăreseu.

5 ACCIDENTAȚI LA A.S.A. 
TG. MUREȘ !

TG. MUREȘ. înapoiată marți di
mineața din turneul întreprins în 
Cehoslovacia (încheiat cu un bilanț 
negativ : 0—4 cu Jednota Zilina, cla
sată pe locul VII în cat. A și 1—3 
cu Dukla Banska Bistrica, locul I 
în cat. B), formația mureșeană a 
efectuat în după amiaza aceleiași 
zile un ușor antrenament. Joi, 
A.S.A. a jucat la două porțl o re
priză cu juniorii de care au dis
pus cu 5—2, prin punctele înscrise 
de Dumitriu IU (2), Pavlovici (2) 
și Micu și cealaltă repriză cu Lem
narul (din campionatul regional) pe 
care a întrecut-o cu 4—2. In alcă
tuirea echipei pentru mîine antre
norul Tiberiu Bone are serioase 
dificultăți, deoarece nu mai puțin de 
5 jucători (Balaș, Bartok, Raksl, 
Czako și Toth) sînt accidentați. Se 
speră, totuși, în recuperarea lui 
Toth, Czako și Raksi.

PERONESCU, PE EXTREMA 
DREAPTA

PETROȘENI. La sfîrșitul meciului 
de antrenament disputat joi cu Ști
ința (scor 4—0, prin golurile mar
cate de Covaci, Libardi, Naidin și 
Petronescu), antrenorul St. Coidum 
a comunicat formația probabilă pen
tru jocul cu Steagul roșu : Zamfir 
— Talpai, Stocker, Georgevici, Mi
hai — Sandu, Libardi — Peronescu, 
Ionescu' (Covaci), Achim, Naidin. 
Deci, Peronescu a „fugit" de pe 
stînga pe dreapta. O inspirație sau 
o necesitate de moment ?
SEMNE DE ÎNTREBARE ȘI LA 

STEAGUL ROȘU
BRAȘOV. Antrenorii ST. Ploieștea- 

nu și N. Proca au cîteva probleme 
de rezolvat în ajunul meciului de 
la Petroșenl, unde precedenta evo
luție a stegarilor a lăsat amintiri 
deloc plăcute ; 0—7 în fața unei 
noi promovate. Cei doi tehnicieni 
întîmpină dificultăți, în special, în 
alcătuirea liniei de atac, deoarece 
Gane, Goran, Selimesi și Iordache 
sînt indisponibili. In această situa
ție, formația va fi alcătuită din ur
mătorul lot (verificat joi cu Faianța 
Sighișoara) : Adamache, papuc,
Ivăncescu, Jenei, Campo, Roma, 
Rusu, Pescaru, Alecu, Stgheti, Ion 
Vasile, Necula, Florescu, Gyorfi.

PETESCU, VÎRF DE ATAC !
ARAD. Apărînd pe teren, la ulti

mul joc de verificare (disputat în 
compania a doi adversari : echipa 
de rezerve și Teba) formația ară- 
dană și-a pus în... derută suporterii 
aflați în tribună. Petescu evolua ca 
vîcf de atac, Chivu își relua locul

Argeș; V: A.S.A. Tg. Mureș — Di
namo București; VI: Dinamo Ba
cău — Jiul; VII: U.T. Arad — U- 
niversitatea Craiova; VIII: Meta
lul Hunedoara — C.S.M. Sibiu; IX: 
Minerul Baia Mare — Politehnica 
Timișoara; X: Brescia — Interna- 
zionale ; XI: Cagliari — Juventus; 
XII: Napoli — Fiorentina; XIII : 
Mantova — Atalanta.

• A început vînzarea biletelor 
pentru tragerea autoturismelor 
LOTO din 14 noiembrie 1967.

Cu bilete J de 60 lei participînd 
la toate cele 21 extrageri =» 85 
numere puteți obține: autoturisme 
„Renault 16”. „Skoda 1000 M.B.“, 
„Fiat 850“, „Trabant 601“ care se 
atribuie in număr NELIMITAT, 

ca mijlocaș, iar Țîrlea reapărea ca 
fundaș. Aceasta, și datorită indis
ponibilităților (Czako și Jac), dar 
și pentru a da mai multă forță li
niei de atac și siguranță apărării. 
Tncît, după toate probabilitățile, du
minică U.T.A. va alinia echipa: 
Gornea — Birău, Bacoș, Lereter, 
Țîrlea — Mețcas, Chivu — Șchiopu, 
Petescu, Axente, Dumitrescu.

IANCU, PE TUȘA?
CONSTANȚA. Săptămînă aceasta, 

Farul și-a axat antrenamentele pe 
consolidarea unei tactici de joc. In 
acest scop a susținut meciuri-școală 
și de verificare cu echipa de ju
niori și cu formația Marina Con
stanța. Pentru partida de mîine an
trenorii V. Mărdărescu și C. Co- 
măniță se gîndesc, se pare, la ur
mătorii jucători: Uțu — Pleșa, Tîl- 
vescu, Mareș, Dumbravă — Anto
nescu, Koszka — Zamfir, Tufan, 
Mariolache, Kallo. Așadar, fără 
Iancu. Acesta acuză o entorsă la 
glezna piciorului drept.

MECIURILE DIN BUCUREȘTI
Despre cuplajul din Capitală ne 

vorbesc cronicarii noștri :
CRISTIAN MANTU : O partida în 

care se întîlnesc Dinamo și Rapid 
trezește interes, chiar și în actuala 
conjunctură a clasamentului. Cred 
că va fi o luptă aprigă și sportivă, 
că vom asista la un meci specta
culos, pe care-l doresc cu goluri 
multe. Adică, victoria să fie rodul 
unui joc ofensiv și nu al apărării 
betonate, care menține rezultatul 
minim. Cine va învinge ? Răspunsul 
ni-l vor da Năsturescu, Ionescu, Du
mitriu II, de o parte, sau Pîrcălab, 
Dumitrache, Lucescu de cealaltă 
parte.

G. NICOLAESCU : Steaua (locul 
3) — Progresul (locul 12), și totuși 
partidă... vedetă într-un cuplaj in- 
ter-bucureștean.

Nu vom alege, însă, pe favorit 
orientîndu-ne doar după simpla po
ziție în clasament a celor doi ad
versari ; pentru că Steaua a pus 
de curînd capăt „seriei formidabile", 
în timp ce Progresul nu mai este 
echipa de... 0—9 din partida cu 
Steaua, disputată în „Cupa Bucu- 
reștiului". Referitor la formații, in
disponibilitățile din ambele tabere 
antrenează modificări : la Steaua, 
în linia de apărare, Jenei va face 
din nou „cuplu" cu D. Nicolae; Vigu 
va opera pe postul lui D. Popescu, 
lăsînd locul său tînărului Rotaru, 
care reapare după o scurtă ab
sență.

De partea cealaltă, din cei trei ac
cidentați, Măndoiu, Oaidă și Șoan- 
gher, doar ultimul va fi o prezență 
certă în formația pe care o vor 
alinia antrenorii Drăgușin și Știr
bei. Iat^o : Mîndru — V. Popescu, 
Georgescu. Peteanu, Adr. Constanti- 
nescu — Neacșu, Șoangher — Matei, 
Mateianu, Stoicescu, Țarălungă.

premii de 75.000 lei (un autoturism 
la alegete dintre cele 4 tipuri a- 
cordate la categoriile I și IV-a) și 
diferența în numerar, premii fixe 
în bani în valoare de 300 lei, pre
mii de valoare variabilă ș.a.

Luni 13 noiembrie a.c. este ulti
ma zi de vînzare a biletelor.

PREMIILE CONCURSULUI PRO
NOSPORT NR. 43 DIN 29 OC

TOMBRIE 1967

PREMIUL EXCEPȚIONAL s 1 
variantă a 75.000 lei (un autotu
rism „SKODA 1000 MB“ și 26.500 
lei numerar).

CATEGORIA A II-A: 1 variantă 
a 120.942 lei; a Hl-a 2,5 a 72.565 
lei. 

această chestiune este firește tn 
primul nud de resortul contliicerii 
televiziunii, căreia îi vom trans
mite scrisorile. Noi înșine ne pro
punem, pentru un viitor apropiat, 
inaugurarea unei cronici periodica 
a emisiunilor sportive la T. V.

Intr-un limbaj cam bombastic 
(justificat doar de profesiunea 
sa: actor la teatrul „Matei 
Millo* din Timișoara), dar de o 
fervoare și o pertinentă de in
vidiat, Alex. Ternovits (nu cum
va fostul atlet ?) — răspunzînd 
unui articol apărut în ziarul 
nostru din 11.X. 19(7 ■— încearcă 
să explice de ce a scăzut gustul 
pentru sport al spectatorilor de 
pe malurile Begăi. „Gustul timi
șorenilor — spune cititorul nos
tru — este cultivat de zeci de 
ani de echipe mari : C.A.T., Chi
nezul. Ripensia, C.T.R., Politeh
nica. Beneficiar al transmisiunii 
d» către televiziunea romană a 
marilor meciuri internaționale, po 
el nu-l poate mulțumi programa
rea unui joc fără miză (Româ
nia li—Ungaria B) intre echipo 
de băieți bătrîni. Lipsa jocurilor 
de calitate îl îndepărtează pe ti
mișorean de stadion. In schimb, 
același iubitor de sport se supă
ră, pe bună dreptate, cînd turul 
ciclist al României îi ocolește 
orașul, cînd nu poate vedea un 
concurs international de atletism 
(deși ultimul, în 1965, a fost 
ireproșabil organizat și urmărit 
de peste 12 000 de spectatori), 
cînd nu se programează în urbea 
sa mari turnee de handbal. Mer
gem cu dragă inimă pe stadion 
— încheie A. Ternovits — dar 
la ora actuală pretindem calita
te !u Subscriem la această preten
ție.

V echi pasionat de drumeție, 
economistul Gr. C. Marcus din 
Zălau (reg. Cluj) ne cere să re
luăm rubrica obișnuită de turism. 
Cititorul nostru bate la uși des
chise...

GH. MITROFAN

29 OCTOMBRIE 19B7
REPORT la categoria I: 310.630 

lei.
PREMIUL EXCEPȚIONAL și 

premiul de categoria a Il-a au 
revenit participantului Albert Ia- 
noș din Reghin care totalizează un 
cîștig de 195.942 lei.

LOTO DIN 3 NOIEMBRIE 196T

40 36 3 43 49 27 20 42 18 16 30 30

FOND DE PREMII: 988.122 lei;
Tragerea următoarea va avea 

loc vineri 10 noiembrie 1967 tn . 
București.

Rubrică redactată de Adminis
trația de stat Eoto-Pronosport.



Calendarul competițiilor sportive
republicane pe anul 1968

Calendarul competițiilor sportive republicane 
— element de bază în asigurarea unei judi
cioase planificări a activității consiliilor terito
riale, cluburilor și asociațiilor sportive — reflectă 
amploarea și diversitatea întrecerilor ce se des
fășoară în întreaga țară. Calendarul competițio- 
nal cuprinde și îmbină activitatea sportivă de 
masă cu cea de performanță, dînd cursivitate 
competițiilor și posibilități de eșalonare pe o 
mare perioadă de timp, oferind astfel tehnicie
nilor mijloace multiple de depistare a elemen
telor talentate. Pentru ca toate aceste obiective 
să-și dovedească din plin eficiența, este nece
sar ca organele sportive teritoriale să-și alcă
tuiască proprinl calendar în deplină concordanță 
cu cel central.

Fiind elaborat pe baia sarcinilor cuprinse în 
documentele de partid și de stat, precum și a 
prevederilor Conferinței pe țară a mișcării spor
tive, calendarul competițiilor sportive republica
ne pe anul 1968 reflectă cerințele etapei actuale 
de dezvoltare a sportului românesc. La realizarea 
Ini își aduc in mod activ contribuția — pe lingă 
organele și organizațiile sportive — sindicatele, 
organele și organizațiile U.T.C., Ministerul Invă- 
țămintului, U.A.S.R., ConsilinI Național al Orga
nizațiilor Pionierilor, UCECOM și alte organe și 
organizații obștești și de stat.

Consiliile locale pentru educație fizică și sport, 
sindicatele și celelalte organe și organizații ob
ștești șl de stat, care concură la realizarea sar
cinii de dezvoltare continuă a activității sportive 
de masă și de performanță, au datoria să do
vedească o sporită exigență în desfășurarea la 
timp a tuturor manifestațiilor sportive prevăzute 
în calendarul republican, în crearea unui cadru 
sărbătoresc întrecerilor. Vor trebui amenajate 
terenuri care să găzduiască în condiții optime 
competițiile, să se manifeste mai multă inițiativă 
în popularizarea eficientă a tuturor acțiunilor 
și in pregătirea personalului tehnic a cărui în
datorire este de a fi în permanență Ia înălți
mea acestor evenimente sportive.

O importantă misiune stă în fața arbitrilor 
care vor asigura conducerea tehnică a întrece
rilor. Ei au datoria să-și ridice în permanență 
nivelul cunoștințelor, competența, pentru a con
tribui efectiv și din plin la îmbunătățirea cali
tativă a competițiilor.

Federațiile, consiliile locale, cluburile și aso
ciațiile sportive trebuie să desfășoare o intensă 
activitate pentru ca antrenorii, conducerea sec
țiilor pe ramură de sport și sportivii să cu 
noască bine și din vreme toate prevederile re
gulamentelor de desfășurare a întrecerilor pre
văzute In calendarul competițiilor republicane.

Pentru a da posibilități sporite oamenilor 
muncii din întreprinderi și instituții să participe 
la un sistem competițional atractiv și pentru a 
consolida unele tradiții sportive muncitorești.

calendarul sportiv pe anul 1968 cuprinde și com
petiții pe ramuri de producție, cum sînt „Cupa 
ceferistului', a petrolistului, a minerului etc., 
organizate la atletism, haltere, lupte, popice, fot
bal, volei, la care participă sportivii neangrenați 
în campionatele divizionare.

în afara competițiilor prevăzute în calendarul 
republican. Uniunea Tineretului Comunist orga
nizează, pentru continua dezvoltare a sportului 
de masă în mediul sătesc. întreceri pe etape 
dotate cu „Cupa tineretului sătesc" și „Cupa 
SJkf.T.', precum și „Spartachiada fetelor" și 
„Spartachiada de iarnă*.

Organele teritoriale pentru educație fizică și 
sport. împreună cu organele U.G.S.R, U.T.C. și 
secțiile de învățămint de pe lingă sfaturile 
populare au datoria să depună mai multe efor
turi pentru sporirea numărului de competiții 
locale, în funcție de condiții, tradiții și de do
rințele sportivilor. Acestea să fie astfel plani
ficate, încit etapele lor să nu se suprapună cu 
cele ale întrecerilor prevăzute în calendarul 
sportiv republican și, mai ales, să nu fie pro
gramate în perioada tezelor și examenelor ele
vilor și studenților.

Tehnicienii organelor și organizațiilor spor
tive, profesorii de educație fizică, antrenorii și 
instructorii sportivi vor trebui să fie prezenți la 
fiecare întrecere programată de etapele cam
pionatelor republicane, pentru a selecționa ele
mente de certă valoare pe care să le îndrepte 
spre o pregătire metodică în cadrul secțiilor de 
performanță. în bilanțul realizării calendarului 
competițiilor sportive republicane, cel mai im
portant capitol va fi acela privind numărul ele
mentelor talentate depistate, al recordurilor lo
cale și republicane realizate cu prilejul desfă
șurării întrecerilor. Fiecare profesor de educație 
iizică și antrenor să-și facă un punct de onoare 
în activitatea sa din selecționarea elementelor 
talentate și din contribuția directă adusă la îm
bunătățirea performanțelor și a nivelului de des
fășurare a competițiilor.

în fața tuturor activiștilor și sportivilor trebuie 
să se afle în permanență faptul că in anul 1968 
au loc Jocurile Olimpice de iarnă și de vară. 
Cluburile și asociațiile sportive vor trebui, de 
aceea, să folosească din plin calendarul compe
tițional în vederea pregătirii și verificării la un 
nivel superior a sportivilor care ne vor repre
zenta în aceste mari confruntări internaționale.

Consiliile asociațiilor și cluburilor sportive, 
comisiile sportive din școli și facultăți, întregul 
activ al mișcării sportive, cu sprijinul larg al 
sindicatelor și organizațiilor U.T.C., al celorlalte 
organizații de stat și obștești, vor trebui să 
depună un efort sporit pentru realizarea inte
grală — In toate etapele — a competițiilor pre
văzute în calendarul sportiv republican pe anul 
1968.

ALPINISM
Campionatul republican de al

pinism (echipe seniori)

•— etapa de iarnă 18—24.III Mun
ții Retezat

— etapa de vară 22—23. VI Munții 
Bucegi

— etapa finală 25—28.VII Cheile 
Bicazului

Alpiniada republicană a tinere
tului

— etapa de iarnă 15—18.11 Munții 
Ciucaș

— etapa de vară 22—23.VI Munții 
Bucegi

„Alpiniada 23 August"

— etapa festivă 16—18.VIII Mun
ții Bucegi

Omologarea premierelor al
pine

— efectuarea traseelor 11—I5.IX 
toți masivii

ATLETISM
Concursul republican de sală

— juniori II 27—28.1. București

Concursul republican de sală

— juniori I 3—4.II. București

Concursul republican de sală

— seniori 10—11.11. București

Concursul de selecție la cros

3.III Pitești

Concursul republican de primă
vară

— juniori I și II 27—28.IV Bucu
rești .

Campionatul republican pe e- 
chipe categoriile A și B

— etapa I 4—5.V
— etapa a Il-a 11—12.V
— etapa a IH-a 12—13.X
— etapa a IV-a 19—20.X

Concursul republican de primă- 
rocă

— seniori 25—26.V București

Concurs de selecție la decatlon 
și pentatlon

1—2. VI București

Campionatul republican al co
piilor

— ețroa pe asociație — club Dină 
la 21JV

— etapa raională — orășenească
27—28.IV

— etapa regională 4—5.V
— etapa finală 22—23.VI Sighi

șoara

Campionatul republican al ju
niorilor I și II

— etapa pe asociație — cluburi 
pină la 28.IV

— etapa raională — orășenească 
18—19.V

— etapa regională 1—2.VI
— etapa finală 28, 29, 30.VI

București

Campionatul republican de de
catlon și pentatlon

— seniori 6—7.VII Cluj

Campionatul republican de ma
raton și 20 km marș

17—18.VII Constanța

Campionatul republican al se
niorilor

— etapa pe asociație — cluburi 
pînă la 12.V

— etapa raională — orășenească
8—9. VI

— etapa regională 6—7. VII
— etapa finală 10—11.VII1 Poiana 

Brașov

Campionatul republican al ju
niorilor I fi II (probe combinate); 
concursul republican de probe 
neclasice, campionatul republi
can de 50 ian marș

5—6.X București

Campionatul republican de cros 
seniori și juniori (individual și pe 
echipe)

— etapa pe asociație — cluburi 
pină la l.IX

— etapa pe localități 15.IX
— etapa raională 22. IX
— etapa regională 29IX
— etapa finală 27X Pitești

Campionatul republican al șco
lilor generale

— etape pe regiune pină la 2.V 
—etapa finală 7—9.VI Bacău

Campionatul republican școlar

— etapa finală 15—16.VI Pitești

Campionatul republican al șco
lilor (secțiilor) sportive

— etapa finală 20—21.VII Brașov

Campionatul republican al li
ceelor cu program de educație 
fizică

— tetratlon — etapă finală 7—8 
VII Cîmpulung Muscel

— probe individuale — etapă fi
nală
20—21.VII. Cîmpulung Muscel

Concursul dintre reprezentativele 
școlilor sportive și ale liceelor cu 
program de educație fizică

28—29.VII. Cîmpulung Muscel

Campionatul republican al șco
lilor profesionale din subordinea 
sfaturilor populare

— etapa pe regiuni pînă la 22.TV
— etapa finală 11—12.V Galați

Campionatul republican al șco
lilor tehnice și profesionale de 4 
ani

— etapa pe regiune pînă la 13. V
— etapa de zonă (pe ministere) 

pină la 9.VI
— etapa finală 22—23.VI Bucu

rești

Campionatul republican univer
sitar

— etapa pe centru universitar 
pînă la 5.V

— etapa finală 18—19.V Oradea

Concursul republicon universitar 
de sală

— etapa pe centru universitar 
pînă la 25.11

— etapa finală 9—10.111 București

„Cupa ceferistului"

— etapa pe asociație — club 
l.VI—14. VII

— etapa orășenească 27—28.VII
— etapa regională 10—11.VIII
— etapa finală 14—15.IX Brașov

„Cupa petrolistului"

— etapa pe asociație — club
3—25. VIII

— etapa raională — orășenească 
31 .VIII—l.IX

— etapa regională 21—22.IX
— etapa finală 5—6.X Ploiești

„Cupa minerului"

— etapa pe asociație — dub 
15—30. VI

— etapa raională — orășenească
6—7.VII

— etapa regională 20—21.VH
— etapa finală 3—4.VIII Petro- 

șeni

AVIAȚIE
Campionatul republican de 

micromodele

— etapa pe asociație — dub 
8.1—31J

— etapa raională — orășenească
15—18.11

— etapa regională 28—29.11
— etapa finală 5—7.IV București

Campionatul republican de 
oeromodele captive

— etapa pe asociație — dub 
1—30.1 V

— etapa raională — orășenească
4—5.V

— etapa regională 10—12.V
— etapa finală 14—16.VI Bucu

rești

Campionatul republicon de

— etapa pe asociație — dub 
10V—l.VI

— etapa raională — orășenească
21—23. VI

— etapa regională 27—28.VII
— etapa finală 25—27.Vin Bacău

Campionatul republican de 
zbor cu ■ ■♦or (turism)

— etapa I pe aerocluburi l.TV— 
10JX

— etapa finală 15—20.IX Bucu
rești

Campionatul republican de zbor 
fără motor

— etapa I pe aerocluburi 1.1— 
31 XII

— etapa a H-a finală 1—15.VII 
Iași

Concurs în undă de înălțime

I— 20.XI Brașov

Campionatul republican de pa
rașutism

— etapa regională 5—9.VIII. Plo
iești
5—8.VIII Iași
9—12.VIII Cluj

10—14.VIII Craiova
13—17.VTII Tg. Mureș
15—20.VIII Galați
18—21.VIII Brașov
II— 15.IX București

— etapa finală 16—22.IX Bucu
rești

Concurs de parașutism — saR 
pe apă

26.VIU—10.IX Constanța

Concurs de parașutism — zbor 
de noapte

23—30.IX București

Campionatul republican do 
navomodele

— etapa pe asociație — dub 
1— 30.V

— etapa raională — orășenească
3—15. VI

— etapa regională 3—4.VIII
— etapa finală 2—5.IX Constanța

BASCHET
Campionatul republican al e- 

chipelor de calegoria A

(masculin)
— returul 10.III—19. V

— turneul final 24—26.V

Campionatul echipelor de ca
tegoria B (masculin)

— Seria I — returul 10.III—5.V
— Seria a II-a — returul 10.111—• 

5.V

Campionatul republican al e- 
chipelor de categoria A (feminin)

— returul 3.IIL—28.IV.
— turneul final 3—5.V

Campionatul echipelor de ca
tegoria B (feminin)

— Seria I — returul 24.III—19.V
— Seria a II-a — returul 24.III— 

I9.V

Campionatul republican al ju
niorilor I (masculin și feminin)

— etapa pe asociație — dub 
pină la 15.III

— etapa raională l.IV
— etapa regională 10.IV
— etapa pe zone 27.VIII—l.IX
— etapa finală 10.IX—15.IX

Campionatul de calificare (mas
culin și feminin)

— etapa pe asociație pînă la 21.V
— etapa raională pină la 23. V
— etapa regională 25—26.V

fîn regiunile unde nu s-a or
ganizat campionat direct regional)
— etapa de zonă 4—7.VII

„Cupa României** — ediția a 
IV-a

— etapa raională pină la 14.VII
— etapa regională pînă la 11.VIII
— etapa interregională — turul I 

M 1JX. F 15.IX — tuiul II 
M 8.IX, F 22.1X

— etapa finală — turul I M 15.IX 
F 29.IX; — turul II M 22.IX, 
F 6X

— turneul final M 27—29.IX 
F 11—13X

Campionatul republican al ju
niorilor II (masculin și feminin)

— etapa raională pînă la 15.IV
— etapa regională l.VI
— etapa de zonă 20—25.VIII
— etapa finală 4—8.1X

Campionatul republican al co
piilor

— etapa regională 27.V
— etapa pe zone 15—18.VI
— etapa finală 24—26.VI Brașov

Campionatul republican al e- 
chipelor de categoria A 1968— 
1969 (masculin)

— turul 6.X—15X11 1968

Campionatul republican al e- 
chipelor de categoria B (mascu
lin)

— Seria I i
— Seria a II-a £

27.X —22.XII 1968

'Campionatul republican al e- 
chipelor de categoria A 1968—< 
1969 (feminin'

— turul 27.X—22.XII 1968



CALENDARUL COMPELIIIILOR SPORTIVE 
REPUBLICANE PE ANUL 1968

Campionatul echipelor de ca* 
tegoria B (feminin)

<— Seria I
âP- Seria a fl-a

17.XI 1963 — 12.1. 1969

Campionatul republican școlar

-.— etapa pe regiune pînă Ia 10JII 
etapa pe zonă 22—26.III 
etapa finală 3—7.1 V Brașov

Campionatul republican al șco
lilor sportive

— masculin
a*— etapa pe zonă 16—18.VT Plo

iești
etapa finală 26—30.VI Oradea

— feminin
*— etapa pe zonă 16—18.VI Cra

iova
etapa finală 26—30.VI Oradea

Campionatul republican al li
ceelor cu program de educație 
fizică.

*— etapa finală 29.VI—2.VTI 
Galați

BOB - SANIE
Campionatul național

*— bob 2 persoane 24—25.11 Si
naia

*— sanie 18.11 Sinaia

„Cupa federației" și „Cupa Ro
mâniei"

20—28.11 Sinaia

„Cupa 16 Februarie" (săniuțe) 
♦— etapa finală 11.II Poiana Bra

șov

BOX

M
ill

Campionatul republican indivi
dual al seniorilor

•— etapa pe raien (oraș) 10—24.11 
•— etapa pe regiune 14—23.III
— etapa pe zone 9—14.IV Iași 

Ploiești, Craiova, Tg. Mureș
Sotapa finală 27.V—2.VI Bucu

rești

Campionatul republican indivi
dual al juniorilor (juniori I și II)

<— etapa pe raion (oraș) 21.1— 
1JI

—- etapa pe regiune 7.II—15.11
— etapa pe zene 26—81.111 Bala 

Mare. Sibiu, Constanța, Su
ceava

<s=» etapa finală 22.IV—28.IV
Bueureștl

Campionatul republican pe e- 
chipe

tur—retur 3.IX—18.XI

Campionatul școlilor profesio
nale și tehnice

*•* etapa pe regiune pînă la 25.11 
*- etapa pe zonă pînă la 7.IV

„Cupa 23 August" (echipe re
prezentative regionale sindicale)

«■=> etapa pe zonă 27.VII—4.Vin 
*- etapa finală 17—18.VIII Galați

_ Campionatul asociațiilor spor
tive Voința

etapa pe asociație 14.1—21.IV 
etapa pe regiune 28.IV—5.V 
etapa pe zonă 16.V—26.V 
etapa finală 5.VI—9.VI

CAIAC-CANOE
Campionatul republican al se

niorilor (probe clasice)

etapa orășeneaseă 17—19.V
etapa finală 31 .V—2.VI Snagov

Campionatul republican a! ia- 
•terilor

-W etapa orășenească 28—28.VU
* «tapa finală IHdl.VUI Snagojg

„Criteriul speranțelor"

— etapa orășenească 16—18.VIU 
*— etapa finală 30.VIII—l.IX Sna-

gov

Campionatul republican de mare 
fond

— etapa orășenească 14—15.LX
— etapa finală 27—29.IX Snagov

„Criteriul Olimpic"

— etapa orășeneaseă 20—22.IX
— etapa finală 10—13.X Snagov 

„Cupa Ministerului învățămintu-
lui".

— etapa finală 1—10.VII Timi
șoara

CANOTAJ
Campionatul republican al ju

niorilor

— etapa orășenească 14.VII
— etapa finală 3—4.VIII. Snagov

„Criteriul speranțelor"

— etapa orășenească 18.VTII
— etapa finală 30.VIII—l.IX Ti

mișoara
Campionatul republican feminin

— etapa I (orășenească) 8.IX
— etapa a II-a (finală) 20—22.IX 

Snagov

Campionatul republican mascu
lin.

— etapa I (orășenească) 9.VI.
— etapa a II-a (finală) 1—3.VII 

Snagov

„Cupa Ministerului învățămîn- 
tului"

1—10.VII. Timișoara

CĂLĂRIE
Campionatul republican de ob

stacole, dresaj și proba completă

— etapa I — obstacole șl dresaj 
21—26 V București

— proba completă 29 V—3 VI 
București

— etapa a II-a — obstacole și 
dresaj 23—28 VII Craiova

— proba completă 30.VII—4;VIII. 
Craiova

— etapa a III-a (finala) s obsta
cole șl dresaj 4—8.IX. Bucu
rești

— proba completă 8—13 X Sibiu

„Cupa Federației române de 
călărie"

— obstacole și dresaj 25—30 VI 
Craiova

„Cupa României"

— obstacole 11—15 IX Ploiești

CICLISM
Campionatul republican de con

tratimp individual și fond

— etapa regională 24—26 V
— etapa finală 28—30 VI Brașov

Campionatul republican de con
tratimp pe echipe și semifond

— etapa regională 26—28 IV
— etapa finală 20—23 VI Bucu

rești

„Cupa Federației române de 
ciclism" — șosea

11—14.IV. București

„Cupa Federației române de 
ciclism — pistă

28.VII. București

Campionatul republican de 
pistă

— etapa regională
11—18 VIII

«— seniori 2—9 VJ

juniori

— etapa finală — Juniori 26 
VIII—1 IX București

— seniori 22—29 IX București

Campionatul republican de ci- 
clocros

— etapa regională 3 XI
— etapa finală 24 XI București

„Cupa regiunilor" pentru juniori 
și tineret

— etapa I 20—21 IV Ploiești
— etapa a II-a 11—12 V Tg. Mu

reș
— etapa a III-a 8—9 VI Cluj
— etapa a IV-a 6—7 VII Bucu

rești
— etapa a V-a 29—30 VII Con

stanța
— etapa a Vl-a 10—11 VIII Bra

șov
— etapa a Vil-a 5—6 X Brăila

Concursul republican cu bici
clete de turism

— etapa pe asociație 31 III—21 IV
— etapa orășenească 28 IV—12 V
— etapa raională 19—26.V.
— etapa regională 9 VI
— etapa finală 23 VI București

„Criteriul juniorilor"

24—27.VII, Constanța

„Turul României"

1—15.IX.

FOTBAL
Campionatul diviziei naționale A

— returul 1967/1968 25 11—30 VI
— turul 1968/1969 18 VIII—8 XII

Campionatul diviziei B

— returul 1967/1968 25 11—30 VI
— turul 1968/1969 18 VIII—8 XII

Campionatul diviziei C

— returul 1967/1968 25 II— 30 VI
— turul 1968/1969 18 VIII—8 XII

„Cupa României"

— ediția 1967/1968 faza finală
18 II—7 VII

— ediția 1968/1969 faza I șl a
II-a 7 IV—1 XII

Campionatul de juniori

— faza finală 1967/1968 1—15 VI

„Cupa orașelor" pentru juniori

15.IV.—15.XI.

„Cupa F.R.F." (reprezentative de 
regiuni pentru juniori)

1—31.VII.

Campionatul republican școlar

— etapa de zonă 16—18 VI
— etapa finală 28 VI—2 VII

București

Campionatul republican al șco
lilor profesionale din subordona
rea sfaturilor populare

— etapa de zonă (pe sfaturi 
populare) pînă Ia 6 IV

— etapa finală 4—6 V Pitești

Campionatul republican al șco
lilor profesionale și tehnice de 4 
ani

— etapa pe regiune pînă la 22 IV
— etapa pe zonă (pe ministere) 

pînă la 9 VI
— etapa finală 22—28 VI Bucu

rești

„Cupa ceferistului"

— etapa pe asociație-club 1 VI— 
14 VII

— etapa raională — orășenească 
27—28 VII

— etapa regională 10—11 VIII
— etapa de zonă 81 VIII—1 IX
— etapa finală 14—15 IX Brașov

„Cupa petrolistului"

— etapa pe asociație-club 3— 
25 VIII

— etapa raională-orășenească 31 
VIII—1 IX

— etapa regională 21—22 IX
■— etapa finală 5—6 X Ploiești

„Cupa minerului"

— etapa pe asociație-club 15— 
80 VI

— etapa raională-orășenească 6— 
F VII
— etapa regională 20—21 VH
— etapa finală 8—4 VIII Petro- 

șeni

GIMNASTICA
Campionatul republican al co

piilor (masculin și feminin)

— etapa pe localitate pînă la 
14 IV

— etapa pe regiune pînă la 28 IV 
—etapa finală 22—23 VI Galați

Campionatul republican indivi
dual și pe echipe al juniorilor 
(masculin și feminin)

— etapa pe localitate pînă Ia 1 X
— etapa pe regiune pînă la 13 X
— etapa pe zone 2—3 XI Galați, 

Ploiești, Craiova, Baia Mare, 
București

— etapa finală 16—17 XI Arad

Campionatul republican indivi
dual și pe echipe al seniorilor 
(masculin și feminin)

— etapa regională 1 IV
— etapa finală 11—12 V Bucu

rești

„Cupa Federației române de 
gimnastică"

— etapa finală 21—22 XII Ora
șul Gh. Gheorghiu-Dej

Concurs republican de gimnas
tică artistică

— etapa pe localitate 24 XI
— etapa finală 14—15 XII Sibiu

Campionatul republican al șco
lilor generale

— etapa pe regiune 2 V
— etapa finală 7—9 VI Reșița

Campionatul republican școlar

— etapa finală 5—7 IV Cluj

Campionatul republican al șco
lilor sportive

— etapa finală 13—14 VII Sibiu

Campionatul republican al li
ceelor cu program de educație 
fizică

— etapa finală 13—14 VII Baia 
Mare

Campionatul republican al șco
lilor profesionale și tehnice de 4 
ani

— etapa pe regiune pînă la 21 III
— etapa pe zonă (pe ministere) 

pînă la 15 V

Campionatul republican univer
sitar

— etapa interfacultăți pînă la 
17. III.

— etapa pe centru universitar
1—14 IV

— etapa finală 27—28 IV Cluj

„Cupa Ministerului Tnvățămîn- 
tului" (gimnastică artistică)

— etapa finală 27—28 IV Cluj

HALTERE
Campionatul republican indivi

dual al juniorilor

— etapa pe oraș 17—18 II
— etapa pe regiune 3 III
— etapa finală 30—31 III Con

stanța

Campionatul republican indivi
dual al seniorilor

— etapa pe oraș 13—14 IV
— etapa pe regiune 4—5 V
— etapa finală 15—16 VI Bucu
rești

Campionatul republican pe e- 
chipe

— etapa finală 29 XI—1 XII 
Cluj

„Cupa regiunilor"

— etapa regională 27—28 VII
— etapa pe zone 17—18 VIII

Oradea, Reșița, Ploiești, Orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej

— etapa finală 14—15 IX Iași

Campionatul republican al șco
lilor profesionale și tehnice de 4 
ani

— etapa pe regiune pînă Ia 7 I
— etapa pe zone (pe ministere) 

pînă la 7 IV

„Cupa ceferistului"

«—• etapa pe asociație-club 1 VI— 
14 VII

•— etapa raională-orășenească 
27—28 VII

— etapa regională 10—11 VIII
— etapa finală 14—15 IX Brașov

„Cupa petrolistului"

— etapa pe asociație-club 8— 
25 VIII

— etapa raională-orășenească 
31 VIII—1 IX

— etapa regională 21—22 IX
— etapa finală 5—6 X Ploiești

„Cupa minerului"

— etapa pe asociație-club 15 VI— 
30 VI

— etapa raională-orășenească
6—7 VII

— etapa regională 20—21 VII
— etapa finală 3—4 VIII Petro- 

șeni

„Cupa 30 Decembrie"

(echipe sindicale reprezentative 
ae regiuni)

— etapa regională 16 XI—8 XII
— etapa pe zone 14—15 XII
— etapa finală 28—29 XII Con
stanța

HANDBAL
Campionatul republican al echi

pelor de categoria A 1967/1968, 
(masculin și feminin)

— retur 7 IV—2 VI

Campionatul republican al echi
pelor de categoria B (masculin și 
feminin)

1

— retur 7 IV—2 VI

Campionatul de calificare 
1967/1968 (masculin și feminin)

— etapa pe zone 27—28 IV
— etapa finală 17—19 V

Campionatul republican al ju
niorilor 1967/1968 (masculin și 
feminin)

— etapa pe zone : etapa I 6—7. 
IV; etapa a II-a 19—21 IV

— etapa finală 3—4—5 V

„Cupa de iarnă" — F.R. Hand
bal seniori și juniori 1967/1968 
(masculin și feminin)

— etapa pe centre : seniori pînă 
la 28 I
juniori pînă la 21 I

— etapa intercentre: juniori
27—28 I; 3—4 și 10—11 II; 
seniori 3—4; 10—11; 17—18 
II

— etapa finală: juniori 16—18 fi 
București (m-f-f)
seniori 1—3 III Cluj (mascu
lin), Tg. Mureș (feminin)

Campionatul republican al e- 
chipelor de categoria A 1968/ 
1969 (masculin)

— tur 1 IX—27 X
— tur în sală I—II—III
— retur în aer liber 6 IV—1 VT 

1969

Campionatul republican al e- 
chipelor de categoria A 1968/ 
1969 (feminin)

— tur 2—4 VIII; 16—18 VIII ; 
30 VIII—1 IX

— tur în sală 8 XII 1968—9 II 
1969

Campionatul republican al e- 
chîpelor de categoria 6 — 1968 
1969 (masculin)

— tur 1 IX—27 X 1968

Campionatul republican al e- 
chipelor de categoria B 1968 
1969 (feminin)

— tui 1 IX—27 X 1968

Campionatul de calificare 1963 
1969 (masculin și feminin)

— etapa pe asociație 14 VII—11 
VIII 1968

— etapa raională 18 VII—27 X 
1968

— etapa regională 3—10 XI 1968

Campionatul republican al ju
niorilor 1968 1969 (masculin și 
feminin)

— etapa raională 1 IX—27 X 
1968

— etapa regională 3—10 XI 1968



— etapa pe zonet — etapa I 
5—6 IV 1969

„Cupa de iarnă" — F. R. Hand
bal seniori și juniori 1968/1969 
(masculin și feminin)

— etapa pe centre : — seniori 
17 XI 1968—26 I 1969; juniori 
17 XI 1968—19 I 1969

Campionatul republican școlar

— etapa pe zone 5—7 IV
— etapa finală 16—20 VI Sebeș

Campionatul republican al șco
lilor sportive

— etapa pe zonă 29 VI—3 VII
— fete Arad
— băieți București

— etapa finală 11—15 VII Rm. 
Vîlcea

Campionatul republican al li
ceelor cu program de educație 
fizică

— etapa finală 30 VI—2 VII Tg. 
Mureș

Campionatul republican al șco
lilor profesionale din subordona
rea sfaturilor populare

— etapa pe zone (pe sfaturi 
populare) pînă la 6 IV

— etapa finală 26—28 IV Iași

Campionatul republican al șco
lilor profesionale și tehnice de 4 
ani.

— etapa pe regiune pînă la 13 
V
etapa pe zone {pe ministere) 
pînă la 9 VI

— etapa finală 22—25 VI Bucu
rești

„Cupa ceferistului"

— etapa pe asociație-club 1 VI—
14 VII

- etapa raion-oraș 27—28 VII
— etapa regională 10—11 VIII 

etapa pe zonă 31 VIII—1 IX
— etapa finală 14—15 IX Brașov

șeni

„Cupa petrolistului"

etapa pe asociatie-club 3—25
VIII
etapă pe raion-oraș 31 VIII—
l IX
etapa regională 21—22 IX

- etapa finală 5—6 X Ploiești

„Cupa minerului"

etapa pe asocialia-club 15—30
VI
etapa raională-orășenească 6—
7 VII
etapa regională 20—21 VII
etapa finală 3—4 VIII Petro-

Campionatul asociațiilor spor
tive Voința

— etapa pe asociație 14.IV.— 
14 VII

— etapa pe regiune 20 VII—4 
VIII

— etapa pe zonă 17 VIII—1 IX
— etapa finală 14—15.IX.

HOCHEI
PE GHEAȚĂ

Campionatul republican al se
niorilor — 1967 1968

— turul I 21—26 XI 1967 Bucu
rești

— turul II 6—11 I 1968 M. Ciua
— turul III 24—28 II 1968 Bucu

rești
— turul IV 19—25 III 1968 Bucu

rești

„Cupa României" seniori

5—10.111,1968 București

Campionatul de calificare 1967.’ 
1968.

— etapa regională 1 XII 1967— 
28 II 1968

— etapa finală 26—30 III 1968 
București

Campionatul republican al ju
niorilor 1967/1968

— etapa regională 1 XII 1967— 
28.11.1968

— etapa finală 10—16 III 1968 
București

„Cupa speranțelor" juniori II

25—30.III.19G8 București

IACHTING
Campionatul republican

— etapa orășenească pînă la 20 
VIII

— etapa finală 12—20 IX Mamaia

LUPTE
(GRECO-ROMANE)

Campionatul republican indivi
dual al seniorilor

— etapa raională 30—31 III
— etapa regională 20—21 IV
— etapa finală 24—26 V Bucu

rești

Campionatul republican indivi
dual al juniorilor

— etapa raională 5—6 X
— etapa regională 26—27 X
— etapa finală 8—10 XI Cluj

Campionatul republican pe e- 
chipe — categoria A

— greco-romane 28.IV 9. VI. ;
— 22.IX.; 10.XI. ; 22—24.XI.

Campionatul de calificare pe 
echipe

(geco-romane și libere)
— etapa interregiune 1 IV— 19 

V
— etapa pe zone 16 VI; 7 VII ; 

15 IX; 12 X
— etapa finală 2—3 XI Brașov

Concurs republican de primă
vară al juniorilor

— etapa pe localități 16—17 III
— etapa pe zone 7—8 IV Bucu

rești, Timișoara, Cîmpulung 
Muscel, Iași, Sibiu, Tg. Mureș

— etapa finală 7—9 V Constanta

(LIBERE)

Campionatul republican indivi
dual al seniorilor

— etapa raională 9—10 III
— etapa regională 23—24.III. 

etapa finală 12—14 IV Bucu
rești

Campionatul republican indivi
dual al juniorilor

— etapa raională 16—17 III
— etapa regională 7—8 IV
— etapa finală 10—12 V Con

stanta

Campionatul republican pe e- 
chipe categoria A

28.IV. ; 9.VI. ; 22.IX. ; 10.XI. I
22—24.XI.

Concursul republican de toamnă 
al juniorilor

— etapa pe localități 28—29 IX
— etapa pe zone 19—20 X Bucu

rești Lugoj, Constanta, Brăila, 
St. Gbeorghe, Odorhei

— etapa finală 2—3 XI Cluj

Campionatul republican al șco
lilor profesionale și al școlilor 
tehnice de 4 ani

— etapa regională pînă la 25 II
— etapa pe zone (pe ministere) 

Dină la 7 IV

„Cupa ceferistului" (trînlă)

— etapa pe asociație-club I VI— 
14 VII

— etapa raională-orășenească 27
— 28 VII

— etapa regională 10—11 Vin
— etapa pe zone 31 VIII—1 IX
— etapa finală 14—15 IX Brașov

„Cupa petrolistului" (trîntă)

— etapa pe asociatie-club 3—25 
VIII

— etapa raională-orășenească 31 
VIII—1 IX

— etapa regională 21—22 IX
— etapa finală 5—6 X Ploiești

„Cupa minerului" (trîntă)

— etapa pe asociație-club 15—30 
VI

— etapa raională-orășenească 6— 
7 VII

— etapa regională 20—21 VII
— etapa finală 3—4 VIII Petro- 

șeni

„Cupa Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România" (indivi
dual)

— etapa regională 14—15 IX

»— etapa pe zone 28—29 IX
— etapa finală 12—13 X Baia 

Mare

MOTOCICLISM
Campionatul republican de mo

toc ros

— etapa I 17 III București
— etapa a II-a 5 V Cîmpulung 

Muscel
— etapa a III-a 12 V Tg, Jiu
— etapa a IV-a 23 VI Cîmplna
— etapa a V-a 4 VIII Brașov
— etapa a Vl-a 11 VIII Rm.

Vîlcea
— etapa a Vil-a 15 IX București

Campionatul republican de vi
teză pe șosea

— etapa I 16 VI Tr. Severin
— etapa a II-a 30 VI Galati
— etapa a IlI-a 14 VII Tg. Mureș, 

Oradea
— etapa a IV-a 1 IX Arad

Campionatul de regularitate și 
rezistență pentru motoretele 
„Carp ați"

— etapa regională 15.III—13 VI
— etapa finală 26 VII Cîmpulung

Muscel — Curtea de Argeș — 
Baraj Vidraru — Cîmpulung 
Muscel
27 VII Cîmpulung Muscel — 
Bran — Rîșnov — Pîrîul Rece 
— Predeal — Sinaia — Tîr- 
goviște — Cîmpulung Muscel
28 VII Departajare — circuit 
de viteză la Cîmpulung 
Muscel

NATAȚIE
(ÎNOT)

Campionatul republican al se
niorilor

— etapa raională-orășenească 29 
—30 VI

— etapa - regională 6—7 VII
— etapa finală 18—21 VIII Bucu

rești

Campionatul republican al ju
niorilor

— etapa raională-orășenească 29 
—30 VI

— etapa regională 6—7 VII
— etapa finală 11—14 VIII Plo

iești

Campionatul republican al co
piilor

— etapa raională-orășenească 29 
—30 VI

— etapa regională 6—7 VII
— etapa finală 1—4 VIII Bucu

rești

Concursul republican de pri
măvară

— etapa pe localități 16—17 III
— etapa finală (copii) 5—7 IV 

București
— etapa finală (seniori — juniorî) 

81 111—2 IV Reșița

„Cupa speranțelor"

— etapa orășenească 14—15 XII
— etapa finală 21—23 XII Plo

iești

Campionatul republican al șco
lilor sportive

— etapa finală 26—28 VII Bucu
rești

Cursa de mare fond pe Du
năre (masculin - feminin)

21—22.VII. Brăila — Galați

Traversarea lacurilor (masculin- 
feminin)

7—8 VII București

(SĂRITURI)

Campionatul republican al seni
orilor

— etapa orășenească 13—14 VII
— etapa finală 24—25 VIII Bucu

rești

Campionatul republican al ju
niorilor

— etapa orășenească 13—14 VII
— etapa finală 20—21 VII

Campionatul republican al co
piilor

— etapa orășenească 14—15 XII
— etapa finală 23—24 XII Bucu

rești

Concursul republican de pri
măvară

— etapa orășenească 16—17 III
— etapa finală 23—24 III Cluj

OINĂ
Campionatul republican

— etapa raională-orășenească 12 
V—23 VII

— etapa regională 11—18 VIII
— etapa pe zone 8—22 IX
— etapa finală 11—13 X

„Cupa României"

— etapa finală 7—9 VI Mangalia

PATINAJ
(ARTISTIC)

Campionatul republican al se
niorilor și juniorilor I (masculin și 
feminin)

— etapa regională 25 XII 1967—
11 I 1968

— etapa finală 12—16 I 1968 
București

Campionatul republican al ju
niorilor II și copiilor (masculin și 
feminin)

— etapa regională 5—31 I
— etapa finală 31 I—5 II Bucu

rești

„Cupa României" — seniori și 
juniori (masculin și feminin)

— etapa regională 1—20 II
— etapa finală 25—28 II Bucu

rești

Concursul republican al speran
țelor dotat cu „Cupa Cutezăto
rii" — Ediția a III-a (masculin și 
feminin)

21—24.III. București
Concurs — test pentru insigna 

Uniunii internaționale de patinaj 
(masculin și feminin)

— categoria a IV-a I București
— categoria a IV-a și a III-a III 

București
— categoria a IV XII București

(VITEZA)

Campionatul republican al se
niorilor, juniorilor și copiilor 
(masculin și feminin)

— etapa regională pînă la 22 I 
—■ etapa finală 3—8 II Tușnad

Concursul republican al spe
ranțelor, dotat cu „Cupa Cuteză
torii" — Ediția a Vl-a — juniori 
și copii (masculin și feminin)

— etapa finală 7—9 I Țușnad

PENTATLON MODERN

„Cupa primăverii"

29 IV—5 V București

Campionatul republican

15—21 VII București

Concurs republican individual

23—29 IX București

POLO PE APĂ
Campionatul republican al echi

pelor de categoria A

— turul 7 IV—26 V
— returul 29 IX—24 XI

Campionatul de calificare

— etapa locală 14 VII—25 VIII
— etapa finală 10—15 IX

Campionatul republican al juni
orilor

— tur (zone) 7 IV—19 V
— retur (zone) 9 VI—16 VI
— turneul final 1 VII—7 VII

București

Concursul republican al juniori
lor II

— etapa locală 1 VI—28 VII
— turneul final 31 VII—4 VIII

București

„Cupa de primăvară" a Federa
ției române de notație

27 II—3 III Cluj

POPICE
Campionatul republican pe e- 

chipe (masculin - feminin)

— etapa raională și direct regio
nală (retur) 15 I—7 IV

— etapa interraională 5 V—2 VI
— etapa regională 14 IV—28 IV

— etapa semifinală — faza I 
5 V
— faza a II-a 19 V
— faza a III-a 26 V
— faza a IV-a 2 VI
— faza a V-a 23 VI

— turneul final al campionatului
— feminin 7—10 VII Brașov
— masculin 14—17 VII Bucu
rești

f
Campionatul republican indivi

dual și pe perechi (masculin - 
feminin), seniori și juniori

— etapa pe asociație 1 VI—15
VII

— etapa raională 1—31 VIII
— etapa regională 6—8 IX
— etapa semifinală I 20—22 IX 

Oradea — Timișoara
— etapa semifinală II 27—29 IX 

Constanța — Ploiești
— etapa finală — feminin 4—8 

X Cîmplna
— masculin 11—13 X Bucu
rești

Campionatul republican pe e- 
chipe (masculin-feminin) ediția 
1968/1969

— etapa raională și direct regio
nală (tur) 15 IX—20 XII

„Cupa ceferistului"

— etapa pe asoclatie-club 1 VI— 
14 VII

— etapa raională-orășenească 27 
—28 VII

— etapa regională 10—11 VIII
— etapa pe zone 31 VIII—1 IX
— etapa finală 14—15 IX Brașov

„Cupa petrolistului"

— etapa pe asociatie-club 3—23
VIII

— etapa raională-orășenească 81
VIII—1 IX

— etapa regională 21—22 IX
— etapa finală 5—6 X Ploiești

„Cupa minerului"

— etapa pe asociatie-club 15—
30 VI

— etapa raională-orășenească 6— 
7 VII

— etapa regională 20—21 VII
— etapa finală 3—4 VIII Petre- 

șeni

Campionatul asociațiilor sportive 
Voința

— etapa pe asociație 14 I—21 VII
— etapa pe regiune 27 VII—18 

VIII
— etapa pe zonă 22 IX—13 X
— etapa finală 9 XI—10 XI

RADIO*
AMATORISM

Campionatul republican de unde 
scurte

4—11 XII

Campionatul republican de vî- 
nătoare de vulpi

— etapa regională 1—2 V
— etapa finală 23—26 V Pitești

Campionatul republican de unde 
ultra scurte

7— 8 IX

Campionatul republican de ra- 
diotelegrafie

— etapa regională 12—13 X
— etapa finală 7—10 XI Bucu

rești

„Cupa de iarnă"

— etapa grafie 25 XI
— etapa fonie 2 XII

Campionatul internațional de 
unde scurte al României

8— 4 VIII

RUGBI
Campionatul republican al e- 

chipelor de categoria A 1968/ 
1969

— turul 1 IX—24 XI



CALFNriARIII COMPETIȚIILOR SPORTIVE 
REPUBLICANE PE ANUL 1968

TIR
„Cupa primăverii"

(concurs inferorațe)

20—25.III.

„Cupa 1 Mai" (concurs infer- 
regiuni)

12—15.IV.

„Cupa Federației române de 
tir"

•— etapa pe zone 21—23 VT ((•< 
preliminar eliminatoriu 15— 
16 VI)

— etapa finală 5—7 VII

Campionatul republican al ju
niorilor

— etapa raională (orășenească) 
1 X 1967—1 V 1968

— etapa regională 3—5 V
— etapa pe zone 14—16 VI (joc 

preliminar eliminatoriu 11—12 
V)

— etapa finală 9—11 VUI

„Cupa de primăvară" pentru 
echipele de categoriile A, B ți 
juniori

17 III—19 V

Campionatul republican al echi
pelor de categoria B

— turul 1 IX—24 XI

Campionatul republican al ju
niorilor

— turul 29 IX—10 XI

SCHI - BIATLON
Concursul de deschidere

F I Predeal

Campionatul republican al se
niorilor

-— etapa raională (locală) pînă la
4 II

•— etapa regională pînă la 25 II 
etapa finală — biatlon 19—21
I Poiana Brașov
— sărituri .18 II Borșa
— alpine-fond 1—3 III Poiana 
Brașov

Campionatul republican al ju- 
■iorilor

— etapa raională (locală) pînă la
II II

-— etapa regională pînă la 25 II
— etapa finală — biatlon 24— 

25 II Predeal
— sărituri 3 III Poiana Brașov

— alpine-fond 17—19 III Po
iana Brașov

„Cupa României" (pe echipe)

— biatlon 6 I Predeal
— fond 27—28 I Bușteni
— alpine 3—4 II Sinaia

„Cupa regiunilor"

— fond 10—11 II Cîmpulung 
Moldovenesc

— alpine 17—18 II Semenic

Concursul republican al copiilor

— etapa regională pînă la 1 II 
•— etapa pe zone 11 II
— etapa finală 25 II Predeal

„Cupa federației"

-— sărituri 3 III Poiana Brașov
— biatlon-fond 23—24 III Fundata
— alpine 13—14 III Bucegi

Campionatul republican școlar
•— etapa finală 29—31 HI Poiana 

Brașov

Campionatul republican ol șeo- 
Sk>r profesionale din subordona
rea sfaturilor populare

— etapa pe școală pînă la 10 I 
<— etapa pe localitate 20 I
*— etapa finală 8—5 II Poiana 

Brașov

Campionatul republican ol țco- 
Wor profesionale ți tehnice do 4 
ani.

— etapa pe școală pînă la 10 I
etapa Pe localitate-raion piuă
la 20 I
etapa pe zone (pe ministere)
pînă la 4 m

— etapa finală 23—25 HI Poiana 
Brașov

Campionatul republican univer
sitar

— etapa finală 24—25 II Predeal

„Crosul 16 Februarie*

— etapa finală 18 II Predeal

„Cupa Unirii" (alpine și nordice)

•— etapa finală 20—21 I Vatra 
Dornei

SCRIMĂ
Campionatul republican al ju

niorilor II (pînă la 16 ani)
— etapa I — pe localități 1 I— 

1 III 1968

— etapa a II-a — finală 23—26 
III București

Campionatul republican al ju
niorilor I (pînă la 20 ani)

— etapa I — pe localități 15 IX— 
15 XI

— etapa a II-a — finală 29 XI— 
1 XII București

„Cupa speranțelor"

— etapa I calificări — zona A 
11—13 X Brașov,- zona B
8—5 X Satu Mare

— etapa a II-a — finală 1—3 XI 
București

„Cupa României"

— etapa I — pe localități 1 V— 
1 IX

— etapa a II-a — calificări 20—22 
IX Constanta

— etapa a IlI-a — finală 15—17 
XI București

Campionatul republican indivi
dual al seniorilor

— etapa I — pe localități 15 I— 
15 IV

— etapa a II-a — calificări 9—12 
V Constanta
— etapa a III-a — finală 15—17 

VII București

Campionatul republican de se
niori pe echipe

— faza I — calificări 25—28 I 
Ploiești

— faza a II-a baraj — tur fi. 
m + fl. f 27—28 IV. Oradea; 
sp. -|- sb. 18—19 V Iași —retur 
fl. m 4- fl. f 9—10 XI Cluj; 
sp. -|- sb. 26—27 X Ploiești

— faza a III-a (finală)
— etapa l 9—10 III Cluj
— etapa a II-a 30—31 III Satu 

Mare
— etapa a III-a 13—14 IV 

București
— etapa a IV-a 13—14 VII 

București
— etapa a V-a 6—4 VIII Bra

șov
— etapa a Vl-a 16—17 VIII 

București

ȘAH
Campionatul republican pe e- 

chipe mixte

— optimi de finală (pe raioane) 
15 IX—15 XII 1967

— sferturi de finală (pe regiuni) 
1 I — 15 HI

— semifinale 19 IV—23 IV Bucu
rești, Craiova, Suceava, Ora
dea

— finala 10 V—19 V Timișoara

Campionatul republican indivi
dual masculin

— etapa pe asociație — club
1 IX—1 xn 1967

— optimi de finală (pe raioane — 
orașe) 15 XII 1967—1 IV 1968

— sferturi de finală (pe regiuni) 
15 IV—15 VII

— etapa semifinală 26 VUI—10IX 
Galati, Cluj. București

— etapa finală 11 X—2 XI Bucu
rești

Campionatul republican indivi
dual feminin

— optimi de finală (pe raioane — 
orașe) 1 X 1967—15 II 1968

— sferturi de finală (pe regiuni) 
I III—1 VI

— etapa semifinală 12 VII—27 VII 
București, Bacău, Tg. Mureș

— etapa finală 13—30 IX Oradea

Campionatul republican indivi
dual al juniorilor (masculin și fe
minin)

— optimi de finală (pe raioane — 
orașe) 1 X 1967—1 III 1968

— sferturi de finală (pe regiuni) 
15 HI—15 V

— etapa semifinală 12—17 VII 
Brașov

— etapa finală 19—31 VII Brașov

Campionatul republican uni
versitar

— etapa finală 5—17 11 Sinaia

TENIS DE CÎMP
Campionatul republican indivi

dual al seniorilor (masculin și 
feminin)
— etapa locală 1 V—11 VIII
— etapa finală 26 VIII—1 IX 

București

Campionatul republican indivi
dual al juniorilor (masculin ți 
feminin)
— etapa locală 1 V—1 VTII
— etapa finală 12—18 VIII Cluj

Campionatul republican indivi
dual al copiilor
— etapa locală 1 V—25 VI
— etapa finală 1—7 VII Galați

Criteriul de primăvară juniori ți 
seniori

1—7 IV București

„Cupa speranțelor"

13—19 V Brașov

„Cupa 8 Martie" senioare ți 
junioare

1—8 III București

„Cupa de iarnă" în sală, juniori 
ți seniori (masculin ți feminin)

15—21 I Hunedoara sau Bucu
rești

Campionatul republican pe e- 
chipe mixte
— numai tur 10 V—20 X

Campionatul de calificare pe 
echipe mixte
— etapa locală sau direct regio

nală 1 VI—15 X
— etapa finală 20—30 X.

TENIS DE MASĂ
Campionatul republican indivi

dual al seniorilor (masculin ți 
feminin)

— etapa pe asociație—club 3 I— 
18 II

— etapa raională — orășenească
25 II—3 III

— etapa regională 8—10 III
— etapa finală:

— primul concurs 22—-24 III
— al doilea concurs 29—31 III 

Brașov sau București

Campionatul republican pe e- 
chipe (masculin ți feminin)

— turul 16—19 V Cluj
— returul 12—15 XII Arad

Campionatul de calificare pe 
echipe (masculin ți feminin)

— etapa locală 1 III—17 XI
— etapa finală 6—8 XII București

„Cupa României"

— etapa finală 20—22 IX Bucu
rești

Campionatul republican indivi
dual al juniorilor (masculin ți fe
minin)

— etapa raională — orășenească
23 II—31 III

— etapa regională 12—14 IV
— etapa finală 3—5 V Craiova

Campionatul republican al co
piilor (masculin ți feminin)

— etapa pe centre 13 V—16 VI
— etapa pe zone 21—23 VI
— etapa finală 12—14 VII Bucu

rești sau Tg. Mureș

Cupa de toamnă — seniori ți 
juniori (masculin ți feminin)

— etapa finală 6—8. IX

Campionatul asociațiilor sportive 
Voința

— etapa pe asociație 14 I—20 X
— etapa pe regiune 27 X—10 XI
— etapa finală 29 XI—1 XII

— etapa pe regiune 15—30 V
— etapa finală 5—7 VII Brașov

„Cupa speranțelor" (concurs 
pentru tineret)

5—10.VIII. București

_ Campionatul republican al se
niorilor

— etapa I 5—10 VI București

— etapa a II-a 1—6 IX București

Campionatul republican al juni
orilor

5— 8.X. București

Concursul republican universi
tar.

— etapa finală 11—12.V. Bucu
rești

TURISM
SPORTIV

Campionatul republican de o- 
rientare turistică (pe echipă)

— etapa pe asociație—club 1 III— 
20 V
— etapa raională — orășenească 

25 V—31 VII
— etapa regională 5 VIII—10 IX
— etapa finală 20 IX—31 X Mun

ții Ciucaș

„Cupa României"

— etapa festivă 15—18 VIII Bîr- 
nova

„Cupa minerului"

— etapa pe asociație—club 15—30 
VI

— etapa raională — orășenească
6— 7 VII

— etapa regională 20—21 VII
— etapa finală 3—4 VIII Petro- 

șeni

Campionatul asociațiilor sportive 
Voința

— etapa pe asociație 2 III—7 IV
— etapa pe regiune 13—21.1V.
— etapa finală 11—12.V.

VOLEI
Campionatul republican al e- 

chipelor de categoria A (mascu
lin)

— turul 3 XII 1967—7 I 1968
— returul 18 11—17 III
— turneul final pentru locurile 

I—IV 4—6 IV
— întâlniri bilaterale tur-retur 

pentru locurile V—XII 12—13 
IV

Campionatul republican al e- 
chipelor de categoria A (feminin)

— turul 3 XII 1967—3 III 1968
— returul 10 III—5 V
— turneul final pentru locurile 

I—IV 16—18 V

Campionatul republican al e- 
chipelor de categoria B (mascu
lin ți feminin) 1967/1968

— turul 15 X—26 XI 1967
— returul 3 III—14 IV

Campionatul de calificare (mas
culin ți feminin)

— etapa raională-orășenească 1
IX 1967—1 VI 1968

— etapa regională 7—9 VI

NOTA ; Datele de desfășurare ale etapelor pe școala, interșccli, 
pe facultăți, interfacultăți și centre universitare ale campionatelor șco
lare și universitare vor fi stabilite de către organele locale, în funcție 
de condițiile existente și specificul fiecărei ramuri de sport, în asa fel 
încît acestea să fie organizate înainte de desfășurarea etapelor re- J
gionale.

Campionatul republican al echi
pelor de categoria A (masculin și 
feminin) 1968.1969

— turul începe la 12 X

Campionatul republican al e- 
chipelor de categoria B (mascu
lin ți feminin) 1968/1969

— turul începe Ia 12 X

Campionatul de calificare (mas
culin ți feminin) 1968/1969

— etapa pe asociație și club pină 
la 31 VIII

— etapa raională, orășenească în
cepe la 1 IX

Campionatul republican al ju
niorilor (masculin ți feminin) 1968/ 
1969

— etapa pe asociații și cluburi 
pînă la 30 IX

— etapa raională, orășenească în
cepe la 1 X

Campionatul republican țcolar

— etapa pe zone 22—26 III
— etapa finală 3—7 IV Ploiești

Campionatul republican al șco
lilor sportive

— etapa pe zone — băieți și 
fete 29. VI.—1.VII. Bacău, Bu
zău.

— etapa finală 24—28 VII Piatra 
Neamț

Campionatul republican al șco
lilor profesionale din subordinea 
sfaturilor populare

— etapa pe localități pînă la 15 I
— etapa pe regiuni pînă la 1.11.
— etapa de iarnă (pe sfaturi 

populare) pînă la 6 IV
— etapa finală 26—28 IV Deva

Campionatul republican al șco
lilor profesionale ți tehnice de 4 
ani.

— etapa pe localități (raion) pînă 
la 1 II

— etapa pe regiuni pînă la 15 IV
— etapa de vară (pe ministere) 

9 VI
— etapa finală 22—25 VI Bucu

rești

„Cupa ceferistului"

— etapa pe asociație-club 1 VI— 
14 VII

— etapa raională-orășenească 27 
—28 VII

— etapa regională 10—11 VIII
— etapa pe zone 31 VIII—1 IX
— etapa finală 14—15 IX Brașov

„Cupa petrolistului" i

— etapa pe asociatie-club 3—25 
VIII

— etapa raională-orășenească 31 
VIII—1 IX

— etapa regională 21—22 IX
— etapa finală 5—6 X Ploiești

„Cupa minerului"

— etapa pe asociație-club 15— 
30 VI

— etapa raională — orășenească
6—7.VII.

— etapa regională 20—21.VII.
— etapa finală 3—4 VIII Petro- 

șeni

Campionatul asociațiilor sportive 
Voința

— etapa pe asociație 14. IV—4.
VIII

— etapa pe regiune 10—25.V1IL
— etapa pe zonă 7—22. IX.
— etapa finală 12—13.X.



ROLURI SCHIMBATE

DiN LUMEA FOTBALULUI CELTIC SAU RACING?

In atenția obiectivului, 
de dala aceasta, cronica
rii sportivi: V. Ranga 
(Scinteia tineretului), C. 
Mantu (Sportul popular), 
I. Chirilă (Sport), M. 
Popescu (Fotbal), P. Ro- 
moșan (Sport) și M. R. 
Iacoban (Radiodifuziune).

Explicația ? In pauza 
meciului de la Cracovia,

in absența celor 22 de 
combatanți, colegii noș
tri, alături de rezervele 
echipei (Dobrin, Barbu, 
Răducanu, Ion Ionescu, 
Greavu și Kallo) impart 

o celebritate 
15 minute...

• Recent, Federația 
engleză de fotbal a sus
pendat, pentru o etapă 
sau mai multe, 23 de 
jucători din prima ligă, 
în fruntea acestor fot
baliști care au'jucat dur 
sau au avut alte 
teri, se află Denis 
de la Manchester 
ted, suspendat, de 
fel, pe o lună de

Se pare că 
play"-ul 'englez a rămas 
doar pe hîrtie...

• Recordul de asis
tentă la un meci de 
fotbal a fost stabilit în 
1950, Ia Rio de Janeiro, 
cu prilejul finalei cam
pionatului mondial din
tre Brazilia și Uruquay. 
în tribunele stadionului 
„Maracana", 'inaugurat 
în ziua aceea, au luat 
loc 214 500 spectatori 
plătitori.

aba- 
Law, 
Uni- 
alt- 

zile. 
„fair-

* Uneori, nu numai 
echipa adversă se poa
te aștepta la o întîlnire 
nedorită cu suporterii e- 
chipei gazdă, ci chiar și 
jucătbrii echipei favori
te. Un exemplu ? Poliția 
din Genova a trebuit să 
intervină pentru a-i pro
teja pe fotbaliștii de la 
Genova împotriva... pro
priilor lor suporteri, 
furioși că echipa locală 
termina doar la egalitate 

- cu Venezia, 
dacă nu e 
lire sterline, 

! italiene, nu 
i prea plăcut 
din buzunar

— 1—1 —
• Chiar 

vorba de 
ci de lire 
este totuși 
să scoți < 
150 000 de lire, așa cum 
a făcut Mario Corso, de 
la Internazionale, achi- 
tîndu-și amenda dictată 
de comisia de discipli
nă, drept răspuns la o- 
fensa adusă de Corso 
unui arbitru.

Amănunte de-a dreptul 
senzaționale vin să com
pleteze știrile sosite din 
capitala Argentinei în le
gătură cu dramatica întîl
nire dintre echipele Ra
cing Buenos Aires șl Cel
tic Glasgow, pentru finala 
„Cupei intercontinentale'’ 
la fotbal. Se anunță astfel 
că echipa scoțiană are o 
serie întreagă de indispo
nibilități în urma jocului 
deosebit de „temperamen
tal" al argentinienilor. In 
cursul partidei au surve
nit mai multe incidente, 
iar pauza meciului a * ’ 
prelungită de arbitru 
...25 de minute pentru 
marea spiritelor...

Intre timp. Celtic Glas
gow a sosit cu avionul Ia 
Montevideo în 
celui de-al treilea 
decisiv, al finalei, 
sire, antrenorul ecrupei 
scoțiene. Jock Stein, a de
clarat : „Argentinienii au 
jucat dur din care cauză 
cițiva din jucătorii noștri

fost 
la 

c al

vederea 
meci, 

La so- 
echipei

au avut de suferit. Gaz
dele au jucat hochei și nu 
fotbal, pentru meciul de 
sîmbătă, voi prezenta trei 
noi jucători. In ceea ce 
privește arbitrajul prestat 
de uruguayanul Esteban 
Marino, nu avem nimic 
de reproșat. Totuși. am 
ajuns la un acord ca al 
treilea meci să fie 
de o brigadă de 
din Paraguay". La 
său, Robert Kelly, 
dintele clubului scoțian, a 
spus : „Noi așteptăm cu
încredere jocul care va
avea loc pe stadionul Na- 
cional din Montevideo, cu 
toate că avem în echipă 
indisponibilități. Murdoch, 
Wallace. O’Neill și John
stone sînt accidentați. Mai 
mult ca sigur, nu vor 
juca Murdoch și O’Neill. 
Acesta din urmă va fi 
înlocuit cu Auld. Nu cred 
că în acest joc decisiv sâ 
se mai producă incidente 
regretabile ca cele înre
gistrate la Buenos Aires".

condus 
arbitri 
rîndu.1 
preșe-

întrebat de ziariști cine 
va cîștiga cel de-al treilea 
meci, antrenorul echipei 
Racing, Jose Pizzuti. a 
spus : „Echipa care va ști 
să se odihnească mal 
bine**. Valentin Suarez, 
președintele Federației ar- 
gentlniene de fotbal, a 
declarat • „Racing trebuie 
să joace calm. Dacă va 
face acest lucru, fără în
doială că va obține vic
toria”.

Cunoscutul arbitru Uru
guayan Esteban Marino a 
declarat că meciul de la 
Buenos Aires a fost di
ficil de condus, desfășu- 
rîndu-se într-o mare tensi
une nervoasă. Esteban Ma
rino. care este de 21 de ani 
arbitru profesionist și a o- 
ficiat la trei ediții ale cam
pionatului mondial, a spus 
in încheiere : „Sînt feri
cit că mi s-a acordat în
crederea să conduc și o 
finală intercontinentală”.aceștia 

numai

(Foto : T. Roibu)

PE CONCRET

un singur an- 
calificat.

în regiunea Banat, 
Ia 1 000 de fotbaliști 
există 
trenor

Sosire la maraton, după 54 de ani
Maratonul olimpic de 

la Stockholm (1912) era 
de mult dat uitării. Și 
ar fi rămas poate așa. 
dacă anul acesta nu ni 
s-ar fi dezvăluit extra
ordinarul record al con
curentului japonez, pre
zent la startul acelui 
maraton, dar sosit 
stadion după... 54 
ani, 8 luni, 6 zile,

pe 
de 

3 
ore, 32 de minute și 20,3 
secunde! Miraculosul 
record nu este rezulta
tul unei mistificări, 
al ingeniozității 
ziarist suedez.

Iată faptele. Atletul 
japonez Jizo Kanakuri 
nu împlinise 22 de ani 
cînd s-a aliniat la star
tul maratonului olimpic.

ci 
unui

Dar, deși plecat în 
cursă, n-a mai ajuns la 
finiș. Nu a fost găsit 
nici printre concurenții 
abandonați. Timp de cî- 
teva zile poliția nu 1-a 
dat de urmă. Maratonis- 
tul japonez dispăruse. 
Abia în 1962, un ziarist 
l-a descoperit... în Sue
dia !

.Era o zi foarte căl
duroasă — își aduce a- 
minte azi, încărunțitul 
Jizo Kanakuri. în timpul 
alergării, istovit de sete, 
vedeam cum la umbra 
grădinilor îmbietoare, 
oamenii care urmăreau 
cursa beau suc de 
tocale la gheață, 
cînd unul dintre ei 
oferit un pahar cu

tura care mi se părea 
dumnezeiască, nu 
putut să retuz. După ce 
am băut sucul, tni-am 
dat seama că nu mai 
pot continua cursa șt am 
rămas peste noapte la 
această farm lie suedeză 
ospitalieră. Cînd m-am 
întors a doua zi la ho
tel unde era cazată de
legația 
statat 
triotii 
Astfel,
Suedia".

Anul acesta, 
tul olimpic 
vrut să 
simbolic 
invitîndu-1 
de 76 de 
în sfîrșit
olimpic din Stockholm, 
unde a fost așteptat 
aproape 55 de ani 
urmă. Evenimentul 
„recordul" au fost
registrate pe peliculă și 
în presă. Ziariștilor care 
l-au înconjurat, Ka
nakuri le-a declarat: 
„N-am ce zice, a fost 
un itinerar cam lung. 
Dar tot am reușit să 
realizez ceva: m-am 
căsătorit, am șase copil 
și zece nepoți!

noastră, am coa
că 
mei 
am

top comoi- 
plecaseră. 

rămas fti

4

Spunem
— Doar

Asta e
Neglijență...

cu melancolie : 
un antrenor la 

mie ? 
nu se discută — 

sută-n sută'.

Unii spectatori din 
Piatra Neamț creează 
un fond sonor asur
zitor la meciurile de 
fotbal.

„Sonorul*

Echipele

este mult prea 
tare ! 

ar vrea, îmi 
pare, 

teren primiți 
răgu
șiți !

Să fie pe
Doar spectatorii...

Constantinescu, por
tarul echipei noastre 
de tineret, are pe 
conștiință 2 goluri in 
meciul cu Polonia.

Pentru oaspeți nu avea 
Nici dulceață, nici cafea. 
De aceea, fără-ocoluri, 
ti trată cu două goluri!

V. D. POPA

poi-
Iar 

mi-a 
bău-

Comite- 
suedez 

facă un 
de
pe 

ani
pe

a 
act 

reparape, 
bătriuui 

să apară 
stadionul

Pc banca acuzării: fotbalul

EXPERTII44!
9

O tînără pereche din 
orășelul polonez Kielce 
s-a prezentat, nu de 
mult, în fața unei In
stanțe judecătorești care 
urma să decidă în legă
tură cu acțiunea de di
vorț intentată de soție, 
pe motiv că soțul el nu 
are altceva în cap de- 
cît... fotbalul.

— Si noaptea, dacă 
îl trezești din somn, îți

spune cîți. ani are nu 
știu ce fotbalist din An
glia, sau cite puncte a 
realizat în campionatul 
de acum 10 ani Gornik 
Zabrze. în schimb, ono
rată instanță, a uitat 
data căsătoriei noastre!

— Nu este adevărat I 
a sărit ca ars pîrîtul. 
Era în ziua cînd echipa 
noastră a bătut cu 8—2 
pe Ostroviec!

Cll 
în 
șt 

în-

De o bună bucată de 
vreme, televiziunea 
răsfață cu tot felul de 
transmisii sportive, fără 
să țină seama de distan
țe, meridiane și lungimi 
de undă. Numai in ulti
mele săptămini — 
vorbim de fotbal 
s-a dat legătura cu 
divul, Budapesta,
Glasgow și Cracovia.

Această avalanșă de e- 
venimente fotbalistice 
a concentrat lingă televi
zorul meu nu numai pe 
fanaticii microbiști, ca
pabili să-și lase casa a- 
prinsă 
cuplaj, 
colecție 
bunici, 
ramuri 
se din
gic al familiei. Strinși în 
jurul televizorului la a- 
dăpostul întunericului, 
venerabilii adepți ai fot
balului comentează acum 
cu aprindere și dezinvol-

ne

ca sâ 
— ni 
Plov- 
Sofia,

tură fazele meciurilor, 
analizează sistemele de 
joc și dau sentințe im
placabile. Noi microbiștii, 
vădit intimidați de a- 
plombul discuțiilor, tă
cem mile și pe lingă ure
chile noastre zboară din 
tabăra „bătrinilor” fraze 
care ar stirni 
lui Herrera.

— Sistemul 
în linie” n-are

și invidia

și să fugă la... 
dar și o variată 
de unchi, mătuși, 
străbunici și alte 
seculare desprin- 
arborele genealo-

spune, 
e o so-

Exponate care ar putea 
in viitorul „Muzeu alt»

românesc"

figura 
sportului

Articolul nostru consa
crat necesității înființării 
unui muzeu național al 
sporturilor nu a rămas 
fără ecou. Lista de „mos
tre**, întocmită la prima 
inspirație, a trezit — 
așa cum ne-am așteptat 
de altfel — Imaginația 
multor cititori. Emllian 
Georgescu, de pildă, ne 
face propunerile de mai 

Lista rămîne în con
tinuare deschisă.

— Parașuta 
Brăescu.

— Tricoul 
George Vraca.

— Primul aRzion de sport 
I.A.R. (sau, măcar elicea 
lui).

— Prototipul aparatului 
cronofotografic „Telesid“.

Smarandei
rugbistului

diplome, ecu- 
„colecția- lui

— Medalii, < 
soane din „ 
Dinu Cristea.

— Afișele șl programele 
primelor reuniuni de trap 
șl galop de pe hipodro
mul Floreasca.

— Afișe ale galelor de 
box și lupte de la circul 
„Sicfoli".

— Fotocopii ale brevete
lor nr. 1 de maestru eme
rit și maestru al sportu
lui.

— Prima legitimație a 
lui Pecl (Petschovski).

— Fluierul arbitrului 
Denis Xifando.

— Colecția revistei „Ro
mânia" editată de Oficiul 
Național de Turism 
(O.N.T.) între 1938 și 194».

„apărării 
șanse, fă

ră un stoper incisiv și 
elastic capabil să acopere 
o mare suprafață din 
teren. (Bunicul meu, nea 
Tudose, 75 de ani, pen
sionar).

— Orice s-ar 
sistemul „4—3—3”
luție, dar pentru un joc 
in deplasare, „3—2—3“ e 
mult mai eficient. (Tanti 
Cristina, 71 de ani, fostă 
pină de curînd specialis
tă în... dulceața de coa
căze).

— Scoțienii au mai 
multă coeziune și pregă
tire moral-volitivă; in 
plus ei construiesc cu 
fantezie contraatacuri 
irezistibile pe aripi și 
fac „breșă” in orice fel 
de apărare. (Unchiul 
meu, Costică, 74 de ani, 
fost in tinerețe campion 
la... popice).

Ultima reflecție a stir- 
nit vehemente 
verse in rindul 
cilor care s-au 
in două tabere :

— Argentinienii
„om la om”.

— Da, dar au un „li
bero” I

— N-au nici un „libe
ro”. Au un „măturător” !

— Ba n-au nici un 
„măturător”. Mi-a spus 
cineva de la U.C.B. I

contro- 
virstni- 

impărțit

joacă

corul pensio-

DOGAR MARINESCUPe locuri, ftfi gata..,

— Dacă-mi permiteți 
să-mi exprim o umilă 
părere, se auzi o voce 
in întunericul camerii.

— Nu-ți permitem să 
te bagi in discuția noas
tră, ripostă 
narilor.

— Habar 
seamnă un 
răsună vocea < 
tor a bunicului...

joc de fotbal, 
de sten-

...Intrigat, aprind lu
mina electrică ca 
văd la față pe cel ce 
drăznise să intervină 
discuție și fusese atit 
aprig admonestat.

„Imprudentul"
Titus Ozon, vechiul meu 
amic, invitat la televi
zor !

GEORGE MIHALACHE

POȘTA MAGAZIN • POȘTA MAGAZIN

la 
în

de linie, 
revine, 
semnalizarea 

de ofsaid, ca

cum se spune, „în banca 
lui”, lăsînd ca aprecie
rea s-o facă arbitrul de 
centru. Altfel, se pot 
ivi situații neplăcute.

MARIN BERCEANU, 
TURNU MĂGURELE. — 
Arbitrilor 
fotbal, le 
principal, 
pozițiilor
și a situațiilor cînd min
gea a ieșit afară din te
ren (aut sau corner). 
Conducătorul ’ 
poate să nu țină însă 
seama de .fanionul" tu- 
șierului, în cazul cînd, 
fiind pe fază, consider'd 
că semnalizarea a fost 
greșită (un exemplu re
cent : Octavian Comșa, 
la meciul Steaua — F.C. 
Argeș). în ce privește 
hențurile sau faulturile 
survenite în suprafața 
de pedeapsă, dacă aces
tea au fost comise de 
echipa în apărare și, 
deci, sancționarea lor 
ește legată de buclucașa 
lovitură de la 11 metri 
arbitrul de linie va sta,

de joo

V. BUTAN, Orașul 
Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Apropo de răspun
sul dat de antrenorul 
Silviu Ploieșteanu, de 
la Steagul roșu, că n-a 
fost consultat la alcă
tuirea echipei naționale, 
aveți următoarea obser
vație :

Faptul e justificat.
Care-a fost 

raționamentul ?
Teașcă-ntii a consultat
Foarte bine... 

clasamentul !

GH. OZBUNEA, Sibiu. 
— Ungaria n-a cîștigat 
niciodată campionatul 
mondial de fotbal. în

1954, ungurii puteau fi 
considerați 99 la sută 
cîștigători ai titlului, 
dar au pierdut în mod 
cu totul neașteptat fi
nala cu R. F. a Germa
niei : 2—3.

GHEORGHE CON
STANTIN, comuna Dra- 
cea. — Fotbalistul Ne
grea, de la Steaua, ur
mează liceul. Ați pier
dut, deci, sticla de șam
panie. în viitor, fiți mal 
prudent: faceți pariuri 
pe „Pepsi-Cola"!

Si
de 
ie
pe 
în-

AUREL POPESCU, 
meria. — Jucător 
performanță, atît la 
nis cît și la hochei 
gheață, Ion Tiriac a
țeles în cele din urmă 
să se consacre numai 
tenisului. Și rezultatele 
au arătat că a făcut o 
alegere bună!

VIRGIL SCHIOPESCU, 
Timișoara. — 25 de
puncte pentru epigrama 
dv. ! „Politehnica Timi
șoara, echipa lui Popa 
Petre și Popanică, ju- 
cînd fără vlagă, nu rea
lizează rezultatele aștep
tate" :

Situatia-i cam proastă, 
dar normală, de socoti. 
Pentru că-n echipa 

noastră
Sînt doi .Popi' și 9... 

„morti” I

ALEXANDRU MIHÂI- 
LESCU. Pitești. — Ce se 
întîmplă dacă cel de-al 
treilea meci dintre Cel
tic și Racing nu solu
ționează problema în
vingătorului ? Se dă 
banul...

ION POȘTAȘU



CARMET COMPETITION
Azi, startul finalei

O finală deosebit de interesantă 
ne permite in acest an campiona
tul masculin al țării, cel mai im
portant punct din calendarul șa- 
hist intern. Tentativa lui Florin 
Gheorghiu de a-și adăuga în pal
mares cel de al șaselea titlu de 
campion, revenirea in primul plan 
a cîtorva nume consacrate, ca și 
prezențe inedite printre finaliști, 
iată tot atitea atracții pentru acest 
turneu care va figura pe progra
mul sportiv pînă aproape de sfîr- 
țitul lunii.

Vâ prezentăm pe cei 20 de can
didați la titlu: FL Gheorghiu, V. 
Ciociltea, Th. Ghițescu, O. Troia- 
nescu, D. Drimer, B. Soos, C. Par- 
tos, C. Radovici, E. Ungureanu, V. 
Georgescu, Em. Reicher, M. Pav
lov, S. Segal, Ș. Neamțu, E. Nacht, 
V. Vaisman, A. Buza, I. Fischer, 
V. Demian, D. Zara.

Azi după-amiază (ora 16.30), in 
■ala Institutului de petrol, gaze și 
geologie, arbitrii I. Cristescu și 
Gh- Moldoveanu vor pune în miș
care ceasurile de control pentru 
prima rundă. în prealabil, dimi
neața, are loc ședința tehnică și 
tragerea la sorți.

Primele partide 
ale etapei a Vl-a 

Două grupe din campionatul repu
blican, divizia A, de lupte libere Pe 
echipe și-au încheiat aseară, în sala 
Dinamo din Capitală, întrecerile ul
timei etape.

Prezentînd garnituri mai bine pre
gătite echipele Dinamo București și 
Progresul au cîștigat partidele sus
ținute. Iată de altfel reziliatele fi
nale : Dinamo București cu Construc
torul Hunedoara 20.5—7,5 și cu A.S.A. 
Brașov 25—7, A.S.A. Brașov—Con- 
rtruetorul ig—14 ; Progresul Bucu
rești cu Mureșul Tg. Mureș 14—10 și 
cu Victoria Buzău 22—10, Mureșul— 
Victoria 18,5—0,5.

Astăzi și mîine sînt programate ul
timele întreceri atît la Blibere“ cit 
fi la „greco-romane1*.

CAMPIONII CAPITALEI
Veliștii bucureșteni și-au dispu

tat întiietatea, de curînd, în ca
drul campionatului Capitalei, la 
clasele snipe și F.D. („Olandezul

ÎN „C.C.E" LA POLOLA BOLZANO: 
Meciul de hochei 

Italia-România
Astă-searâ, pe patinoarul arti

ficial din localitatea alpestră Bol
zano, selecționatele de hochei pe 
gheață ale României și Italiei se 
vor afla din nou față în față. 
Jucătorii Italieni speră să-și ia 
revanșa după seria de înfrîngeri 
suferite în ultimii ani în partidele 
cu echipa noastră, iar hocheiștii 
români țin să confirme progresul 
manifestat la ultimele două ediții 
ale campionatului mondial.

Al doilea meci dintre cele două 
selecționate va avea loc mîine, pe 
patinoarul artificial din Milano. 

zburător'1). Concursul s-a desfășu
rat de-a lungul a cinci regate, ul
timele dintre ele beneficiind de un 
vînt constant de forța 1—2, prielnic 
acestei specialități sportive.

La clasa snipe, campionii națio
nali M. Năvodaru și L Ancuța (E- 
lectrica I.D.E.B.) au confirmat bu
na comportare de pe Siutghiol, ob- 
ținînd locul I. în imediata apro
piere a campionilor s-au situat, la 
sfîrșitul întrecerii, colegii lor de 
asociație I. Naum + A. Arendt și 
M. Anastasescu + T. Șerban (Ști
ințe Economice).

La clasa „Olandezul zburător“ 
s-au impus reprezentanții clubului 
Științe Economice care au ocupat 
primele două locuri, după cum 
urmează; L L. Predescu + L. 
Predescu, 2. A. Voicu + A. Vasi- 
liu.

Miine, de la ora 10: ultimele re
gate din cadrul clasei finn.

[ÂiilULdA
Concurs de selecție

Consiliul raional pentru educa
ție fizică și sport „V. L Lenin* 
și clubul sportiv Progresul, orga
nizează duminică 5 noiembrie, cu 
începere de la ora 9, pe stadionul 
Progresul (str. Dr. Staicovici 12) 
un concurs de selecționare la atle
tism, deschis tuturor elevilor din 
Capitală născuți între anii 1952— 
1957-

0ICLISIV1

„Cupa școlii sportive nr 2“ 
la ciclocros

Duminică dimineața va avea Ioc 
cel de al treilea concurs de ciclocros 
al sezonului: „Cupa școlii sportive 
nr. 2“. întrecerea se va desfășura 
la complexul sportiv „Metalul" din 
șos. Pantelimon (tr. 14). Concursul 
contează și ca prilej de verificare a 
potențialului alergătorilor în vederea 
finalei campionatului republican.

Concursul de mîine programează 
întreceri pentru seniori, juniori mari, 
juniori mici, pentru posesorii de bi
ciclete semicurse și pentru cei cu 
biciclete de turism.

Va fi interesant de urmărit — și 
de această dată — evoluția talentatu
lui ciclist al clubului sportiv Dina
mo, Constantin Gri gore, cel care a 
cîștigat primele două competiții ale 
sezonului („Cupa Steaua" și „Cupa 
Olimpia").

Competiția dotată cu „Cupa școlii 
sportive nr. 2“ începe la ora 10. Se 
așteaptă participarea unui număr de 
peste 100 de cicliști din Capitală și 
din orașul Giurgiu.

PAITIZM BEIGMI-
DINAMQ BUC. 6-5

SOFIA, 3 (prin telefon de la co
respondentul nostru!). — Dinamo 
București a debutat vineri dimineața 
In actuala ediție a „C.C.E.* la polo 
cu o victorie asupra echipei Sep- 
temvri Sofia cu scorul de 8—4 (1—0, 
2—2, 2—1, 3—1) prin golurile înscrise 
de Novac 2, Kroner 2, Mihăilescu 2, 
Zamfirescu și Măr cules cu.

In cea de a doua partidă, dispu
tată în cursul serii, campionii Ro
mâniei au întîlnit puternica forma
ție Partizan Belgrad. Sportivii iugo
slavi au cîștigat cu scorul de 6—5 
(2—3, 0—1, 2—0, 2—1). Cele 11 go
luri au fost realizate de : Novac 2, 
Kroner, Popa, Gr înțes cu de la Di
namo și, respectiv Marovici 4, San- 
dici și Perisici de la Partizan. Alte 
rezultate : Partizan—Arconia Sczeczin 
f—4 (3—1, 4—2, 1—1; 1—0) și Sep-
temvri—R. H. Kosice 10—8 (5—2. 1—1, 
2-2, 2-3). TOMA HRISTOV

Un moment de neuitat din cariera sportivă a unei tinere din Leningrad. Iat-o pe Natalia Kucinskaia (a 
doua din stingă) felicitată de colegele, ei din reprezentativa sovietică, după succesul repurtat la „mondialei** 

de gimnastică desfășurate anul trecut la Dortmund — locul I la paralele, birnă și sol.

CUNOȘTINȚĂ CU LENINGRADUL SPORTIV
Orașul de pe Neva este un vechi 

purtător al tradițiilor sportive, 
încă înainte de Revoluția din 
Octombrie aici au avut loc 
primele întreceri la canotaj, schi, 
patinaj, ciclism, fotbal. Tot aici luau 
ființă, în preajma lui 1917, primele 
cluburi sportive muncitorești, iniția
tive temerare pentru acea vreme, a- 
desea sortite eșecului. Atunci, prin
tre cele mai importante grupări de 
acest fel se număra aceea a munci
torilor de la uzina „Putilov*, re
unind 500 de iubitori ai sportului. 
O comparație cu prezentul este edi
ficatoare : clubul sportiv al uzinei 
metalurgice ,.Kirov* (fostul „Puti
lov*) cuprinde astăzi nu mai puțin 
de 12 000 membri.

O statistică recentă ne informează 
că, în Leningrad, peste un milion de 
locuitori ai orașului activează pe 
tărtm sportiv. Oricine se poate 
convinge despre pasiunea leningrăde- 
nîlor pentru sport, într-o zi de du
minică sau în alte sărbători, cînd 
snte de mii de excursioniști pără
sesc orașul pentru a poposi în tabe
rele de turism și sport, special ame
najate în împrejurimile sale pitorești. 
Pe timp de iarnă, asistăm la ade
vărate caravane de schiori sau iubi
tori de patinaj, participant la con
cursurile tradiționale „Schiul de 
aur* și „Patina de argint*.

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
SPORTIVUL MAGHIAR Gyorgy 

Schirila, care in cinstea aniversării 
semicentenarului Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, parcurge 
alergînd distanța Budapesta — 
Moscova, a trecut prin Tuia. Pînă 
în prezent Schirila a parcurs 
peste 2 000 km. El va sosi la Mos
cova in ziua de 7 noiembrie.

TOM OKKER, campionul de 
tenis al Olandei, l-a eliminat pe 
americanul Clark Graebner (6—4,
7—5, 6—2) în sferturile de finală 
ale campionatelor Americii de 
Sud, la Buenos Aires. Finala fe
minină opune pe Billie Jean 
King și Rosemary Casals.

ÎNAINTEA ULTIMEI RUNDE 
> turneului internațional de șah 
de la Veneția, pe primul loc în

Halterofili sovietici
de renume mondial 

la București
Aseară a sosit în Capitală un 

lot de halterofili sovietici care 
șe va antrena în comun, timp 
de cîteva zile, cu halterofili ro
mâni. Printre sportivii sovietici 
se află numeroși campioni mon
diali, olimpici și recordmani 
mondiali: A. Vahonin, VI. Be- 
leaev, Jan Taits, I. Kalinicenko. 
Delegația este condusă de an
trenorii Alexei Medvediev și 
Iacob Krinițky.

Leningradul posedă e bogată ex
periență în domeniul activității spor
tive a copiilor și tineretului școlar. 
Un complex sportiv afectat special 
copiilor de vtrstg școlară se află în 
cartierul Vîborg. Există o Întreagă 
rețea de cluburi sportive pentru 
copii, pe diverse ramuri: „Mănușa 
de luptă* (box), „Atletul* (haltere, 
lupte), „Grația* (gimnastică, pati
naj artistic, acrobatică) și altele.

Dar cei mai tineri sportivi din Le
ningrad au asigurat accesul și la 
marile stadioane și săli ale orașului. 
Dacă întrebi pe Pavel Soșnikov, di
rectorul stadionului acoperit, care 
sînt cei mai frecvenți vizitatori ai 
pist'ei de alergări, ai sectoarelor de 
aruncări și sărituri, el îți va răs
punde : „Copiii 1 Lor le revin cele 
mai multe ore din programul zilnic 
al bazei noastre*. îi vei întîlni și pe 
stadionul-gigant „Kirov* cu tribune 
de 100 000 locuri și pe celălalt sta
dion principal al orașului, care 
poartă numele lui V. I. Lenin, ca și 
în toate sălile, bazinele, la bazele de 
sporturi de iarnă. In aceste eluburi 
sportive pentru cei mici au crescut 
campioni renumiți ca gimnastele Ta
mara Manina și Natalia Kucinskaia, 
patinatorul Oleg Protopopov, boxe
rul Ghenadi Șatkov, șahiștii Boris 
Spasski și Viktor Korcinoi.

O adevărată „uzină de recorduri*

clasament se află Donner eu lOVt 
puncte, urmat de Evans 9*/2, Pe
trosian 9, Pachman 7Vt.

IN CLASAMENTUL său lunar, 
revista de specialitate „Ring Ma
gazine", care apare la New York, 
continuă să-1 recunoască campion 
al lumii la categoria grea pe Cas
sius Clay. Ca șalenger oficial re
vista îl desemnează pe Joe Fra
zier, campion olimpic de box la 
Tokio, neînvins ca profesionist.

BOBBY FISCHER continuă să 
conducă in clasamentul turneului 
interzonal de șab, care se desfă
șoară la Soussa (Tunisia). Șahis- 
tul american totalizează 8*/2 (1)
puncte după 13 runde, ea și dane
zul Larsen, care are însă • parti
dă in plus. Urmează: Gligoriei 8 
(1), Korcinoi și Portiseh 8, Gheller
7% (1), Hori 7'/,.

FOTBAL
• Rezultate din etapa a lî-a a 

campionatului francez; Nantes— Lyon 
1—fl; Bed Star — Aix !—1; Nice — 
Rouen 4—0 ; Marseille — Sedan 
1—0; St. Etienne — Rennes J—0; Va
lenciennes — Lille 3—0; Lens — An
gers 4—2; Bordeaux — Ajaccio J—0; 
Monaco — Metz 3—1; Strasbourg — 
Sochaux 1—4. Conduce Nice eu 18 
puncte din 11 jocuri, urmata de St. 
Etienne cu 17 puncte din 11 meciuri, 
Red Star și Marseille cu cite IS puncte 
din 12 meciuri.
• în cadrul campionatului U.R.S.S., 

Lokomotiv Moscova a terminat la 
egalitate (1—1) cu Torpedo Kntaisi, iar 
Kairat Alma Ata a învins eu scorul 
de 1—0 pe Ț.S.K.A. Moscova.
• La 29 noiembrie se vor desfă

șura sferturile de finală ale „Cupei 
Angliei". Se vor disputa următoa

este considerată școala de atletism 
condusă de reputatul specialist 
Viktor Alexeev, antrenor emerit al 
U.R.S.S. Lui îi datorează mare parte 
din succesele lor celebrități atletice 
ea Anatoli Mihailov, Galina Zibina, 
Tamara Tîșkevici.

în viața sportivă a Leningradului, 
un loc deosebit îl ocupă Institutul 
de cultură fizică „Leshaft”, prima 
școală superioară de acest fel din 
LTniunea Sovietică. De-a lungul an'S| 
lor, pe porțile sale au ieșit pescM 
10 000 de specialiști cu înaltă 
calificare, astăzi activînd în multe 
orașe ale țării și dincolo de hotarele 
ei.

Nu există ramură de sport în care 
reprezentanții orașului lui Lenin să 
nu fi adus o contribuție sclipitoare. 
Astfel, mai pot fi amintiți campionii 
mondiali de patinaj Boris Șilkov și 
Lidia Selibova, schiorul fondist Vla
dimir Kuzin. luptătorul Anatoli 
Roșiii, canotoarea Ludmila Pinaeva.

Să încheiem cu sublinierea că 1* 
ultimele patru olimpiade de vară— 
la Helsinki, Melbourne, Roma și 
Tokio—atleții din Leningrad au cu
cerit în total 27 medalii de aur, 22 
de argint și 25 de bronz.

GHERMAN POPOV
redactor al Agenției de presă 

„Novosti*

BOBBY FISCHER

PE GLOB
rele jocuri : Sunderland sau Leeds 
United — Sheffield Wednesday sau 
Stoke City ; Fulham — Huddersfield; 
Derby County sau Lincoln — Dar
lington ; Burnley — Arsenal.
• Campionatul maghiar a progra

mat două meciuri restanță, care s-au 
încheiat cu următoarele rezultate 
tehnice : Gyor — Vasas 2—1 (0—1);
Salgotarjan — Diosgyor 4—3 O—3).
• Duminică, la Viena, în cadrul 

campionatului european de fotbal, 
echipa Austriei întâlnește formația 
Greciei. în vederea acestui meci, an
trenorul echipei austriece, Erwin 
Alge, a alcătuit următoarea formație: 
Harreither, Gebhart. Giechner, Frb- 
Hch, Skocik, Eigenstiller. Koleznik» 
Siber, Grausman, Stamm. Redl. E- 
chipa Greciei a sosit la Viena.
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