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OTTAWA, 15 (Agerpres). — 
Președintele Republicii Socia
liste Romania, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceausescu, a so
sit, duminică, in Canada, unde 
întreprinde o vizită oficială la 
invitația guvernatorului gene
ral al acestei țări. Jeanne Sau
ve, și a primului ministru, 
Brian Mulroney.

Eveniment de remarcabilă 
însemnătate in cronica relați
ilor pe multiple planuri dintre 
România șl Canada, noul dia
log la nivel înalt româno-ca- 
nadian este menit să contri
buie la extinderea si aprofun
darea cooperării reciproc-avan- 
tajoase, in folosul țărilor și 
popoarelor noastre, al cauzei 
păcii, destinderii ăi înțelegerii 
internaționale.

Ceremonia sosirii s-a desfă
șurat pe Aeroportul militar 
Upland din Ottawa, unde erau 
arborate, în semn de prietenie, 
drapelele de stat ale României 
și Canadei,

Aeronava prezidențială româ
nă a aterizat la ora 15,00 (ora 
locală). La scara avionului, 
președintele Nieolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați cu căldură de gu
vernatorul general al Canadei. 
Jeanne Sauve, și de domnul 
Maurice Sauve, care au adre
sat cordiale urări de bun venit.

Comandantul Aeroportului, 
colonelul W. L Partington, a 
invitat pe președintele Nieolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu în marea incintă 
special amenajată pentru pre
zentarea onorurilor de stat.

S-a intonat Imnul de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia și au fost trase in semn 
de salut 21 de salve de arti
lerie.

După ee președintele Româ
niei a trecut în revistă garda 
de onoare, s-a intonat Imnul 
Canadei.

In cadrul ceremoniei, guver
natorul general al Canadei și 
președintele Republicii Socia
liste România au rostit alocu
țiuni.

După încheierea ceremoniei, 
înalții oaspeți, însoțiți de gu
vernatorul general al Canadei, 
au părăsit aeroportul, indreptin- 
du-se spre Qttawa.

La Palatul guvernamental — 
reședința rezervată înaltilor 
oaspeți români în timpul vizi
tei in Canada — președintele 
Nieolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au întreți
nut cordial cu guvernatorul ge
neral Jeanne Sauve și cu dom
nul Maurice Sauve.

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu. si" tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au intilnit, 
duminică după-amiază, la re
ședința ee le este rezervată ia 
Ottawa, cu guvernatorul gene
ral al Canadei, Jeanne Sauve.

In cadrul convorbirii care a

avut loc eu acest prilej, s-a 
apreciat eă raporturile româno- 
eanadiene au cunoscut în ulti
mii ani, ea urmare a înțelege
rilor și măsurilor stabilite la 
cei mai înalt nivel, o dezvolta
re continuă, sporind schimburi
le comerciale si dezvol tinda-»e 
cooperarea economică si tehai- 
co-științifică.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de păreri eu privire la 
problemele actualității interna
ționale.

După intSsdre. președintele 
României, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, șl tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost invitați la un 
dineu oferit de guvernatorul 
general al Canadei. doamna 
Jeanne Sauve, și de domnul 
Maurice Sauve.

Iu timpul dineului a conti
nuat schimbul de opinii referi
tor la căile și modalitățile de 
dezvoltare și aprofundare a ra
porturilor român o-canadiene,
precum și in legătură cu o se
rie de aspecte majore ale situa
ției internaționale actuale.

Dineul s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de cordialitate si sti
mă reciprocă.

★
Tovarășul Nieolae Ceaușescu. 

președintele. Republicii Socialis
te România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu e-au intilnit, luni di
mineața, eu Brian Mulroney, 
primul ministru al Canadei.

Premierul Brian Mulroney a 
subliniat eă este e mare plă
cere pentru guvernul canadian, 
pentru el personal de a adresa 
președintelui Nieolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu un 
cald bun venit, de a saluta vi
zita ce o efectuează in Canada.

Președintele Nieolae Ceaușescu 
a mulțumit, in numele său și 
al tovarășei Elena Ceaușescu, 
pentru invitația de a vizita 
Canada, pentru ospitalitatea eu 
care au fost întimpinați, ară
ți nd eă vede in aceasta o ex
presie a sentimentelor de sti
mă și prietenie ee și le nutresc 
reciproc popoarele noastre.

In cadrul intilnirii s-a făcut, 
de asemenea, un larg schimb 
de păreri in legătură cu pro
bleme actuale ale vieții inter
naționale, Îndeosebi cu privire 
Ia dezarmare și, în primul rînd, 
la dezarmarea nucleară, la opri
rea cursului periculos al eve
nimentelor spre scindare și 
război.

In încheierea întrevederii — 
ce a premers convorbirilor ofi
ciale în plen — a fost expri
mată convingerea că România 
și Canada, deși sint țări eu o- 
rinduiri sociale diferite, pot 
aduce, printr-o tot mal strinsă 
colaborare, o contribuție acti
vă la îmbunătățirea situației in
ternaționale, la soluționarea 
constructivă a marilor proble
me ee confruntă omenirea con
temporană.

După intUnire, convorbirile o- 
fieiale dintre președintele Re-

(Confinttare b» pag. s <-«)
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La încheierea Diviziei JT de baschet feminin

CONLUCRAREA
„U“-C.S.Ș. VIITORUL,
„CHEIA“ VICTORIEI

CAMPIOANELOR
de 

că
de

Pentru a patra oară in ulti
mii cinci ani r. pentru a 
sea oară in ultimii— 32 
ani (primele titluri au fost 
cerite in 1953 și 1954. sub
numirea de Știința), reprezen
tantele baschetului feminin 
clujean. acum evoluind in ca
drul echipei Universitatea C.S-S. 
Viitorul, au devenit campioane 
ale României, spre satisfacția 
numeroșilor lor simpatizanți. in 
primul rind a localnicilor, care 
umplu pini la refuz Sala spor
turilor atunci cind joacă acolo 
formația lor sau lotul național. 
După un Început -cu opinteli*, 
baschetbalistele pregătite de 
antrenorul Nieolae Martin (care 
este «i antrenor al reprezen
tativei țării) au evoluat din 
ce in ce mai organizat, acțiu
nile lor In 
mai multă 
ciență. iar 
zarea mai
atlrnat greu in folosul obți- 

5

atac au căpătat tot 
rapiditate si efi- 

in defensivă, utfli- 
multor sisteme a

I

După etapa a 25-a a Diviziei „A" de fotbal

LUPTA PENTRU TITLU 
Șl MECIUL CU ANGLIA
• Marile obligații ale cvartetului fruntaș

înaintea etapei a 25-a, prin
cipalul subiect de interes era 
derbyul. Se spunea că o even
tuală victorie a Stelei ar pune 
practic capăt luptei pentru tit
lu. Că o eventuală victorie a 
Sportului studențesc ar readu
ce în prim-plan echipa lui 
Iorgulescu, contribuind în ace
lași timp și la deschiderea unui 
culoar favorabil dinamoviștilor. 
Despre perspectiva remizei se 
vorbea mai puțin, avîndu-se 
în vedere caracterul tranșant 
al acestui joc-cheie.

Dar iată că remiza s-a pro
dus. O remiză de luptă (uneori 
prea multă luptă), în care ca
seta tehnică ilustrează un echi
libru aproape perfect : 11—10 
șuturi la poartă. 5—4 pe poar-

Impetuoasă și efi
cientă, Magdalena 
PaH pătrund» spre 
coș; o urmăresc 
Ecaterina Stingă și 
Mălina Marinache. 
Fată dintr-un meci 

„U- — Olimpia

Foto :
Aurel D. NEAGU

nerii rezultatelor 
Jucătoarea numărul 
mației a fost, bineînțeles, ju
cătoarea numărul 1 a tării : 
Magdalena Pall. Numai că in 
acest campionat (și mal cu 
seamă către sfîrșitul lui), va
loroasa noastră baschetbalistă 
a fost cu mult mai bine în
cadrată și ajutată de echipiere, 
iar ea a 
măsură 
colectiv 
tribuit : 
pitana echipei. Gabriela Kiss, 
Suzana Sandor (alături de 
Pali, componente ale lotului de

favorabile. 
1 a for-

participat în mai mare 
la realizarea jocului 
la care au mai con- 
Mariana Bagiu — că-

senioare). 
Tunde Enyedi, 
(din lotul de 
ghita Bolovan, 
gledi, Adriana 
Popa, Carmen 
Gabriela Mărginean. Subliniem 
colaborarea dintre clubul sportiv 
Universitatea și clubul sportiv 
școlar Viitorul, concretizați 
prin prezenta in Iotul clujean 
a două generații de jucătoare

Dumitru STĂNCULESCU

Aurora Dragoș, 
Ildiko Manasses 
cade te), Gheor- 
Elisabeta Cze- 

Lungu. Verginia 
Costanașiu și

(Continuare in pap 2—3)

Promițător debut de sezon

SCRIMA ROMÂNEASCĂ ÎN PALMARESUL
UNOR MARI COMPETIȚII INTERNAȚIONALE
• suport - tinerețea floretei feminine $i
Intr-un comentariu pe mar

ginea celei de a 36-a ediții a 
campionatelor mondiale de ti
neret, de la Arnhem (Olanda), 
agenția France Presse releva 
că acum s-a produs o redis
tribuire a forțelor în scrima 
mondială juvenilă, aducind in 
sprijinul acestei afirmații mai 
multe fapte. Astfel. Italia, deși 
s-a clasat la această ediție pe 
primul loc in clasamentul ge
neral pe puncte (pe baza pre
zentei in fazele finale ale celor

0 patru arme), n-a reușit să ob- 
tină nici o medalie de aur, 
ceea ce nu s-a mai intimplat 
din anul 1977. Apoi, după multi 

it anL fiecare din cele patru ti

a spadei
re venit unei 
ce ne inte- 
rind. cunos-

tluri de campion a 
alte țări. Si. ceea 
reseazâ in primul 
cuta agenție de presă subliniază 
puternica revenire a scrimei 
românești in primul plan al 
acestei discipline olimpice, mica 
delegație a scrimei noastre (7 
sportivi) clasindu-se în „Cupa 
Națiunilor* pe locul 6 (1. Ita
lia — 56 p. 2. U.R.S.S. — 44 p, 
3. R.F.G. — 32 p, 4. Franța — 
28 p, 5. Ungaria — 26 p. 6. 
România — 22 p. 7. Polonia — 
18 p), cu două prezente în fi
nală (floretista Reka Lazăr și 
floretistul Romică Molea) și 
șase prezente in eliminările 
directe.

Desigur, la loc de frunte în 
performanta scrimei juvenile 
românești obținută la Arnhem 
se situează medalia de argint 
cucerită de floretista Reka 
Lazar. Eleva brașoveană, de 
18 ani. descoperită, pregătită și 
lansată în marea performanță 
de inimosul si priceputul an
trenor Șerban Vlad (de la Trac
torul) se află acum în plină 
detentă valorică, și ca urmare 
a faptului că beneficiază de o 
serioasă pregătire in cadrul 
lotului olimpic, sub îndruma
rea antrenorilor Ștefan Haukler 
și Tudor Petruș. Maniera în 
care Reka Lazar a evoluat pe 
planșele de la Arnhem — spec
taculos. eficient, elegant — a 
surprins plăcut pe specialiștii 
aflati acolo. Și. asa cum ne-a
relatat antrenorul federal Tă-
nase Mureșan, care a condus
delegația românească în Olan
da. cuvinte frumoase de lau
dă la adresa medaliatei cu ar
gint în proba feminină de flo
retă, reprezentanta noastră 
Reka Lazar, a avut însuși pre
ședintele Federației Internatio
nale de Scrimă. Roland Boittel. 
Interesant de subliniat prin 
comparație ni se pare recentul 
rezultat al finalei puternicului 
concurs international de cat. 
A. de la Minsk, in care pe 
primul loc s-a situat italianca 
Zalaffi. fosta campioană mon
dială de tineret si învinsă la 
Arnhem de Reka Lazar, unde 
a fost astfel obligată să se

Pau! SLAVESCU

(Continuare In pag 2—3)

Fază din meciul Rapid — 
Dinamo : S. Răducanu fin 
alb) tn duel aerian cu 

portarul Toader

Foto : Aurel D. NEAGU

tă, cornere 4—4. primele cifre 
fiind ale Stelei.

Ce ne rezervă lupta pentru 
titlu in aceste ultime nouă 
etape ?

Steaua rămîne favorită, dar 
are cîteva meciuri dure in de
plasare. Este vorba de Petro
șani. Hunedoara. Timișoara 
și... Craiova. Dacă steliștii vor 
putea duce trena infernală a 
celor 9 victorii consecutive in

deplasare, discuția încetează. 
Numai că acum adversarii sint 
mai puternici, iar ultimul sfert 
al campionatului este cel mai 
greu. In sfirșit, să nu omitem 
ultimul derby al anului, eter
nul Dinamo — Steaua, care a 
decis nu mai departe decit

loon CHIRILA

CARMEN BUNACIU ÎNVINGĂTOARE LA BUDAPESTA

(Continuare In pag. 2—3)

BUDAPESTA. In cadrul con
cursului de Înot din capitala 
Ungariei. Carmen Bunaeiu a 
cîștigat la 100 m spate — 
1:03,14, urmată de Anea Pă- 
trășeoiu — 1:03,32 și de Zimmer
man (R.D.G.) — 1:03,72. La

200 m mixt. Gabriela Baka 
s-a clasat a treia cu 2:22,47, Iar 
la 100 m liber bărbați. Costia 
Negrea a fost al doilea (53,40), 
după bulgarul Tvetan Golomev 
(52,76).



Finalele „Daciadei" la haltere
ÎNVINGĂTORII turneului international de box

EDIȚIA A
V

CENTURA DE AUR“

(Cuba)

STIINTA

!;uru Petar Stoimencv
.) (Bulgaria)
Fotografii de Aurel D. NEAGU

Rata NistorPck Ian Nam
(R.P.D. Coreeană) -

L. F. Valdes 
(Cuba)

Ion Stan 
+<omânia)

Coru Maricescu 
(România)

Petre Eorr.escu
■ : . -r . - . 1

XlV-a

Nicolae Talpoș 
(România)

I

Espinosa 
(Cuba)

BACAU (f) ȘI STEAUA (m)
AVFRUNTEA CLASAMENTELOR LA HANDBAL

înaintea etapelor a XlX-a ta 
campionatul feminin si a XXII- 
a (ultima) in cel masculin de 
handbal Divizia -A*, care vor 
avea loc duminică 21 abrilie 

I*a.c.. clasamentele se 
astfel :

orer

valiuc (TEROM) 137 ; 3. Ma
rana Oacă-Tircă (Știința) 134 ; 
4 Elena Gheorghe (Hidroteh
nica) 124 ; 5. Rodica Grigoraș 
(Confecția) 123 : 6. Eszter Lasz
lo (Mureșul) 196 : 7. Zoran ca 
Stefanovia (AEM) 96 : 8. Eva 
Mczsi (Știința) S3 : 9. Sevast - 
ta Grigore (Rapid) 91 : 16.
Valentina Coama (TEROM) 87; 
11. Adriana Bărbat (Mureșul)

TROFEUL „SPORTUL- PEN
TRU EFICACITATE

FEMININ

1. ȘTIIXȚA 18 IC 1 1 4S7-355 51
2. Ch-mistui 18 15 0 3 473-422 ♦1
3. H drotehn. 18 11 4 3 44
4. Rulmentul 13 11 0 7 372-323 4:
5. Mureșul 18 8 5 5 35
6. TEROM 13 9 1 8 «9-Î94 37
7. Confecția 18 6 1 11 T70-3JS5 31
8 Rând 18 6 1 11 334-379 31
9. A.E.M. 18 6 1 11 34 î-433 31

13. Text. ZI. 13 5 1 12 342-453 2S
11. Textila PI. 18 5 T
12 Progresul 18 2 1 15 333-479 23

TROFEUL „SPORTUL* PEN
TRU EFICACITATE

1. Maria Verigeanu (Chimis
tul) 185 goluri ; 2. Rodica Co-

83 : 12. Cristiina Taicie (R-
nxstol) 7?-

MASOUN

î. STE.4UA 21 19 • 2 433-429 59
2- H C. Mmaur 2B 14 3 1 55
3. „Poli* T^m. a 14 2 3 5’3-434 55
4. Din. Buc. 21 11 S 5 SM-519 41
5. Carpați n 9 4 3 521-547 43
C. Știința a 7 3 11 554-573 33
7. D.namo Bv. s 9 2 19 442-443 32
L Cocsul Or. a 7 1 13 474-513 34
•. Univ. Cv. a 9 3 U 471-525 34

ML «-U- Cj.-N. a S 2 13 4X3-592 33
11. Cocstr. Arad a 4 3 14 4SS-594 32
12, Mineral a 3 9 14 50-4.9 27

1. Alexandru Matei (Carpați) 
205 goluri ; 2. Măricel Voinea 
(H.C. Minaur) 179 : 3. Vasile 
Stingă (Steaua) 160 ; 4. Ale
xandru Folker (.Poli*) 157 ; 5. 
Dorel Iacob (Minerul) 144 ; 6. 
Adrian Bondar (Știința) 142 ;

(Constr. 
(.Poli*) 

ir (Știința) 
Su Pop (.U*) 121;

Bondar
<—a. Dumitru lenea 
Arad) și «Dan Petru 
127 ; 9. Vasile Zac 
126 ; 10. Sei
11. Dorin Cristache (Constr. 
Oradea) 117 ; 12. Marian Du
mitru (Steaua) 105. .

TINERII CONFIRMĂ
Proaspătul antrenor G. Sudau 

a reușit duminică două victor:, 
frumoase, realizate cu Valea, in 
real progres, șl Odeon, adus cu 
precizie la succes de G. Grigore. 
N. Nicolae. cel ce a reușit anul 
trecut curse de valoare, a con
firmat și acum, cîștigind cu Ca
tren, principala cu-să a zileL in
tr-un record ce spune tot : 136.1. 
Cel de al treilea tînăr antrenor. 
M. Dumitru, a reușit victoria cu 
Viviana, o frumoasă fiică a lui 
Siri. Dintre medaliații anului 
1985. M. ștefănescu a reușit șl 
el două victorii, cea obținută de 
Felcer impresionînd în mod deo
sebit prin maniera șl recordul 
realizate, devenind unul din favo- 
nții .’.erbyulul 1985. N. slmion a 
reușit o victorie aplaudată de 
public în final nedînd nici o 
speranță adversarilor. La rîndul 
lui. Vrednic a dovedit o formă 
excelentă Tînărul conducător 

» I. T. Nicolae a reușit să învingă 
cu . .rsena deși aceasta acorda 
avantaje de 140 m șl, în plus, se 
handicapase eu un galop, valoa
rea ei actuală fiind cu mult peste 
recordul realizat. Actualul lider, 
G. Solcan, a mal realizat o vic
torie cu Focșa, a cărei formă 
merită evidențiată. T. Marinescu, 
marele specialist al derbyurilor, 
a cîștigat ta stil personal cu Ro- 
mînaș. un 3 ani cu o conforma
ție deosebită.

Rezultate tehnice : Cursa I: L

Rominaș iMa ;.nesej) ;
Ventuz ; 3. Deda. Cota : cîșt. 
ord. tripla 152. Cursa a n-a : 
Focșa 
Cota : 
ni-a : 
1:32,3 ;
Cota : 
1152.
(Slmion) 1:29,1 ; 2. Subo 
Trudta. Cota : cîșt. 2,20. 
ord. triplă 305.

2. 
4. 
L 

(Solcan) 1:36,1 ; 1. Delicat, 
cîșt. 2,60. ev. 9. Cursa a
1. Arsena (LT. Nicolae)
2. Spic ; 3. Samba H.
cîșt. 5, ev. 7. ord. triplă

Cursa a IV-a : 1. Vrednic
Subotica ; 3.
2.—. ev. 10,

Cursa a V-a : 1.
Catren (N. Nicolae) 1:26 : 2. Hu
mor. Cota : cîșt. 2.80. ev. 20. 
Cursa a Vl-a : 1. Valea (Suditu) 
1:32,4 ; 2. Surîs ; 3. Florian. Cota: 
cîșt. 10, ev. 54. ord. triplă închisă, 
triplu 2—4—6 1400. Cursa a VD-a: 
1. Odeon (Grigore) 1:32,3 ; 1.
Honorică ; 3. Laminor. Cota :
cîșt. 4. ev. 27. ord. triplă 
Cursa a VHI-a : ~ '
ștefănescu) 
3. Sugiuc, 
ord. triplă 
1. Viviana 
Rulbist ; 3.
21, ev. 72, 
5—7—9 479. 
tos (M. Ștefănescu) 1:34,2 ; 
Anaria. Cota ‘ ' 
ord. 5.

ev.

96.
Felcer (M. 

Alblnița ; 
5 ev. 22.
a IX-a ;

1:35,1 ; 2. 
cîșt.

i. 
1:28,9 ; 2. 

Cota : cîșt.
770. Cursa
(Dumitru)
Trufanda. Cota 
ord. triplă 578, triplu 
Cursa a X-a : 1. Mta-

, . . . 5-
cîșt. 1.20 ev. 10»

A. MOSCU

ECHIPA

A CÎȘTIG

ce a i 
Politeh 
care a 
cinste

DIVIZIEI

14 NOI RECORDURI NAȚIO
-Șl SPERANȚE PENTRU ALTE PERFORMANȚE DE
Speranțele pe care ni le-am 

exprimat în relatarea prece
dentă de la finalele „Daciadei" 
la haltere pentru copii si ju
niori nu au fost în van : după 
atmosfera cenușie în care s-au 
desfășurat întrecerile copiilor, 
a urmat — o dată cu intrarea în 
arenă a juniorilor — o cotitură 
de aproape 180 de grade, ex
primată in 14 noi recorduri 
naționale, stabilite vineri și 
simbătă la Arad. Dintre aces
tea. cel mai strălucitor a fost 
cel izbutit de Andrei Socaci, 
la cat. 75 kg : 158 kg la smuls, 
care depășește cu 500 grame 
recordul de seniori al lui Dra- 
gomir Cioroslan și se află la 
două kilograme de recordul 
mondial de juniori 1 Cioroslan 
ne-a făcut un pronostic : „An
drei 
dotai 
său.
campionatele mondiale de Ju
niori de la Edinburg (Scoția), 
în iunie, el are mari șanse nu 
numai la titlul mondial, ci și

Socaci este excepțional 
și pregătit de antrenorul 

Mihai Constantinescu. La

DESEMNAT CAMPIONII
Constructorii 

re aparate de 
cromodeliștii 
de curind, în 
de cristal* de 
hova — galeria de la orizon
tul I a fostei saline, devenită 
sală de sport. Aici s-au des
fășurat. ca in fiecare an, în
trecerile Campionatului repu
blican de micromodele.

celor mai ușoa- 
zburat — mi- 

— s-au intilnit, 
vestitul „Palat 
la Slănic Pra-

întrecerile — semifinala șl fi
nală — au constat din cite șase 
zboruri, din care s-au cotat pen
tru clasament cele mai bune 
două. Rezultate tehnice : seniori 

Aurel Popa (Voința 
“ ' 01 sec. ; *

(C.S.U.
Nlcoară 
Bezman
Frătean ______

1. Tiberlu Furjes

— 1. j
Mureș) 76 mln. 
nel Mangalea 
67:41 ; 3. Vacile 
67:23 ; 4. Nlcu 
65:53 ; 5 Daniel 
62:12, Juniori : _ ______ _______
(Voința Tg. M.) 65:09 ; 2. Doru 
Zontea (C.S.U.) 55:00 ; 3. Eduard 
Grosu (Victoria Bacău) 53:40 ; 4. 
Radu Foamete (Știința Pucioasa) 
44:24 ; 5. Constantin Toma (Poli
tehnica Buourești) 43:56. Pe echi
pe : C.S.U. Galați, Voința Tg. 
Mureș, Lemnarul Tg. Mureș — 
la seniori Sporting Roșiorii de 
Vede, Știința Pucioasa, C.S.U. Ga
lați la juniori. Au fost oferite 
frumoasa premii ta materiale 
sportive C.J.K.F.S. Prahova a 
oferit „Cupa Prahova* pentru cea 
mal bună comportare la juniori 
formației Sporting. De notat or
ganizarea bună asigurată de un 
colectiv de oficiau ai federației.

Tg.
2. Cor- 
G ala ti) 

(C.S.U.) 
(C.S.U.) 
(C.S.U.)

la recordul mondial al catego
riei 1“ De altfel, aceste carac
teristici — calități deosebite și 
asistentă tehnică de valoare — 
au început să fie tot mai dese 
în tabăra halterofililor români.
51 acum, lată campionii.

JUNIORI n — oat. 52 kg : Mi
hai Claudiu (Dunărea Galați, an
trenor Iridon Marcel) 185 kg ; 
cat. 56 kg : Paul Toroczoi (Glo
ria Bistrița, antrenori Mugur Sa- 
rancluc, Andrei Karaffa, Ion Mo
rarul 205 kg ; cat. 60 kg : Victor 
Roșu (Olimpia București, antre
nori Mihal Constantinescu, 
Gheorghe Diaconu) 275,5 kg — 
record (recordul la smuls — 117,5 
kg — șl la aruncat — 142,5 kg) ; 
cat. 67,5 kg : Glgi Secan (Dună
rea Galați) 275 kg : cat. 75 kg : 
Mircea Blrzan (Gloria Bistrița) 
292,5 kg ; cat. 82,5 kg : Nicolae 
Osiac (Olimpia) 292,5 kg ; cat 90 
kg : Dragoș Stanică (Olimpia) 
295 kg ; cat. 100 kg : Constantin 
Udrea (Steaua, antrenori Virgll 
Doclu. zoro Flat) 287,5 kg ; cat 
110 kg : Florin Pop (Clujana. an
trenori Spiridon Herghillglu, Ște
fan Tașnadi) 250 kg ; cat. +110 
kg : Augustin Cullcl (Olimpia) 
325 kg — record (recorduri la 
smuls — 150 kg — șl la aruncat 
— 175 kg) ; JUNIORI I — cat
52 kg : Ioniță Hoalbă (Gloria 
Bistrița) 195 kg (2. Aurel Slrbu, 
Clujana, 190 kg ; 3. Ovidlu Secu, 
Mecanica Sibiu, antrenor Gheor
ghe Oțolu) ; cat. 56 kg : Dumi
tru Negreanu (Farul Constanta, 
antrenor Ion Fillp) 232,5 kg — 
record (record la aruncat — 132,5 
kg) (2. Dan Morar, Rapid Arad, 
200 kg ; 3. Cristian Jojlță, Dună-

LA ÎNCHEIEREA
(Urmare din pag. 1)

provenite din pepiniera apre
ciatului antrenor Horia Pop : 
prima reprezentată de Mariana 
Merca. Adriana Lungu și Car
men Costanașiu. cealaltă for
mată din TUnde Enyedi, Au
rora Dragoș și Ildiko Manas- 
ses.

Pentru celelalte locuri de 
pe podium, echipele Voința și 
Olimpia București, ocupantele 
locurilor 2 și. respectiv, 3, au 
dat o luptă aprigă. încheiată 
doar cu prilejul turneului fi
nal, 
vins adversara în disputa di
rectă. Olimpiei îi rămîne. însă, 
satisfacția 
(4—3) ta 
campioana 

în rest, 
superioară 
riori a 
București 
Timișoara. ___ __  . _ ____
Politehnica Sportul studențesc

în care Voința $i-a ln-

scorului favorabil 
partidele directe cu 
țării.
am notat prestația 
celei din anii ante- 
echipelor Progresul 
și Politehnica C.S.S. 
precum si faptul că

SCRIMA ROMANEASCA

LITORAL ’85
LT.H.R. BUCUREȘTI a pus 

trj odihnă pe litoralul Mării

• NEPTUN : hotelurile de 
.Panoramic-,

spre valorificare bilete pen- 
Negre :

categorie lux -Amfiteatru' 
„Neptun*. precum și hotelurile de

/' (cu duș) „Romanța*. „Bilea*. „Decebal*. .Midia*.
categ. I 
.Terra”.

„Moldova*. .Crișana*.
• MAMAIA : hotelurile de categ. I A (cu duș) 

sador*. -Savoy*. -Aurora*.
• EFORIE NORD. EFORIE SUD. AURORA, JL PITER. 

VENUS. SATURN : hoteluri categ. I A (cu duș).
In luna mai 

litoral *
In luna iunie

.Amita-

— plecări zilnice, ta toate stațiunile de pe

— MAMAIA • hotel „Ambasador* cu plecări 
la 8 și 9 iunie, „Savoy* la 10 iunie, „Au
rora* la 6 Iunie, hotel nenominalizat ca- 
teg. I A 
iunie ;

(duș) la 6. 7. 8. 11. 12. 14. 15

unei alte tinere floretiste ro
mâne, Elisabeta Guzganu.

Sfirșitul săptăminii care a 
trecut a mai adus scrimei ro
mânești tacă o veste bună : la 
Heidenheim, fa „Cupa Europei* 
la spadă, echipa noastră cam
pioană. Steaua, a obtinut me
dalia de argint după ce în 
semifinală a Întrecut pe fosta 
deținătoare a trofeului, cam
pioana R.F.G. F.C. Tauber- 
btsehofsheim. De altfel, spada
sinii de la Steaua au mai fi
gurat ta palmaresul acestei 
principale competiții continen
tale. De această dată, autorii 
succesuta: (scrimerii F. Nicolae, 
N. Bodoeri. S. Saitoe. R. Szabo, 
M. Popa și antrenorul O. Zi
darul alcătuiesc o .trupă* tină- 
ră. Ceea ce ne lasă să sperăm 
că se vor stabiliza In elita in
ternațională a probei, validîn- 
du-și talentul, valoarea si pers
pectiva (ca Si floretistele. de 
altfel) in principalele competiții 
ale anului. Campionatele Mon
diale si Jocurile Mondiale Uni
versitare. din vară.

— OLIMP : 
noramic*

— EFORIE 
iunie ;

hotelurile „Amfiteatru* și „Pa
la 4 iunie ;

*
NORD : hotel I A (duș) la 8

— AURORA : hotel I A (baie) la 6 Iunie ;

— VENUS: hotel I A (duș) la 8 iunie ;

— SATURN : hotel I B (duș) la 6 iunie ;

— EFORIE SUD : hotel I A și I B (duș)
la 8 iunie.

înscrieri și informații la toate agențiile de turism ale 
I.T.H.R. București.

rea, 190 kg) ; 
Czanka (C.S.M. 
trenorl Tiberlu 
Iacab, Laszlo 
(rec. j. □)
Steaua. 225 kg ; 
pean, Unirea 
nori Ion Frății ă, 
217,5 kg) ; cat. 
Munteanu (Glo
kg (2. Nicolae 
antrenor Teodor 
3. Alexandru E 
kg) ; cat. 75 k 
(Olimpia) 337,5 
duri la smuls
aruncat — 187,5 
tin Becheru, S 
— Vasile Pop, 
antrenor Alexan 
cat. 82,5 kg : 
(Clujana) 305 k 
zeșan, C.S.M. 
kg ; 3. Duml
MIrșa antrenor 
230 kg) ; cat.
vaci (Rapid B 
(2. Horia Sllv 
stanța, antreno 
290 kg ; 3. Au 
Tg Mureș, 285 
Alexandru Ker 
kg (record la 
3. Petrlcă 
rești, 330 kg ; 
Carpațl MIrșa. 
110 kg : Nicolae 
antrenor Marin 
(2. Istvan Bem 
kg ; 3. Istvan D 
Sovata antren 
140 kg) ; cat. 
Arsene (Rapid 
nori Gh 
Gheorghe Gos

București a a 
a ceea 
tru ca 
echipa 
demult, 
mânesc. antren 
Dinescu va tre 
un sprijin total 
bului respectiv 
12, Crișul Ora 
C.S.Ș. Rîmnicu 
minat cu auto 
ce Rapid Bu 
C.S.Ș. Tg. Mur 
București și V 
evoluat modest, 
biectivului* 
trogradărll.

în general, 
vut o desfășu 
el cuprinzînd 
spectaculoase, 
frumusețea f 
scorului și nu 
aruncărilor de 
contribuit la 
respective. Nu 
adevărat că u 
țiile ediției a 
tulul a fost 
meroasele su 
zis de fluctuat 
la alta, conse 
evoluțiile frunt 
tului. Trebuie 
aceste fluctuați 
zate ta primul 
portarea slabă

Turneul in 
chet feminin, o 
Sala sporturilor 
fost cîștigat de 
cadete (junioare 
neînvinsă ta
susținute. Echlp 
nată de AL Mol 
totalizat 6 p șl 
ta clasament de 
J. R.P.D. Cor
4. România n 3

In partida-ved 
nlunl, Selecționa 
a repurtat vlet 
pel de senioare a
69—61 (43—37), 1 
med deosebit

ADMINISTRATA Of STAI LOTO - PRONOSPOR
• Astăzi marți 16 aprilie a.c.. 

este ULTIMA ZI pentru procura
rea biletelor la tragerea obișnuită 
PRONOEXPRES de mii ne miercuri 
17 aprilie a.c.

• Informăm participanțll eă 
vineri. 1» aprilie ax. Adminis
trația de Stat Loto-Pronosport 
organizează cea de a doua tra
gere a MARILOR CÎȘTIGURI 
LOTO din acest an. Tragerea va 
consta din două faze cuprtnzlnd 
i extrageri care totalizează 27 
numere extrase. La taza I. se vor 
efectua 1 extrageri ..legate”, pri
ma de 9 numere din 90 șl a doua

de 9 numere 
rămase (ca la 
nuită Loto). F 
MARILOR 
va consta dintr 
gere de 9 numer 
se atribuie AUT 
CIA 1300“ pentru 
mere, indii 
excursii ta R. P. 
tant este ti 
extragere se 
3.500 led pentru 3 
Variantele de 25 
toate cele 3

Jucațl din tim 
merele dv. pref
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I DUPĂ ETAPA A 25-a A DIVIZIEI „A“
(Urmare din pag. I)

I
I
I
I
I
I
I

anul trecut... La fel de impor
tantă este zestrea celor două 
echipe la ora derbyului. în 
momentul de față. Steaua are 
un avans de 2 puncte Ja ade
văr" și un golaveraj 
mai poate fi învins, 
atunci mai e...

Dinamo, echipa de 
doi, are — parcă — 
nnui program mai 
întîlniri la Iași și Bacău, adi
că la 'ultimele formații ale 
campionatului), dar lucrul cel 
mai important este revenirea 
echipei la o formă nu prea 
îndepărtată, echipă care astăzi 
manifestă fluctuații. In legătu
ră cu nestabilizarea unei for
mule. în momentul de față, 
elementele de potențial ne par 
a fi creșterea spectaculoasă a 
lui Sorin Răducanu, „trezirea” 
lui Tulba și „cravașarea” ne
cesară a acestui talent care se 
numește Suciu.

Sportul studențesc a vrut să 
eîștige derbyul, situație In care 
ar fi apărut eu șanse foarte 
mari. Dar această dorință (prea) 
mare a făcut ca echipa cu 
lotul cel mai rezonant să adop
te deseori un joc cu .negrul", 
cum se spune la șah. (în mo
mentele — puține, e

care nu 
Dar pînă

pe locul 
avantajul 
ușor (cu

.-----, _ adevărat
in care Sportul a dat dru- 

,cai“, fazele au căpă-mul la „c_2'_ *___2___
tat o anume cultură fotbalis
tică de nivel international, la 
care au contribuit și dezlănțul-

AStUET EEHININ
In mai mică măsură de unele 
zile de excepție ale outsidere- 
lor. Inconsecvența prestațiilor 
reflectă, de fapt, lipsa valori
lor reale și constante In rân
dul echipelor noastre fruntașe, 
precum și unele tare in pre
gătire. dezvăluite de Jocurile 
Diviziei „A". Astfel, credem că 
se acordă mult prea mult timp 
tacticizării jocului echipelor. In 
dauna pregătirii tehnico-tactice 
individuale și fizice, iar ta a- 
părare nu se insistă asupra 
folosirii formelor agresive care, 
de fapt, dau viață și acțiunilor 
ofensive. Acestea stat și expli
cațiile pentru sumedenia de 
ratări (chiar și de rub coș !) 
și greșeli de tehnică consem
nate 
duri, 
1—6.
acest 
mult ___ _________
1,90 m (și mai înalte), care să 
dea speranța întăririi lotului 
national la acest capitol, 

hnde Stefania Borș și Mariana 
iBădinici nu au nici acum con
tracandidate. Iată dteva de
fecțiuni 
și lotul 
impune 
un plus 
pregătirilor ce se vor efectua 
tn vederea Campionatului eu
ropean din acest an.

rile Stelei, mereu amenință
toare, ca 
tuna, dar 
repede).

Sportul 
din cursă 
cui trei și 
+17 ; 2. Dinamo +15 ; 3. Spor
tul +13, dar alb-negrii pot 
cîștiga numai dacă vor regăsi 
.^trocul" din prima repriză a 
partidei cu Dinamo. Deocam
dată. studenții 
(platonică) a 
eelor patni, ta care nu 
pot fi ajunși, linia lor de cla
sament fiind următoarea :

• 3 3 • 10—6
★

Citeva cuvinte despre lupta 
pentru evitarea retrogradării. O 
luptă aspră, cu mereu alți... 
invitați. Acum a apărut Chi
mia. Mal e și Rapid, care are 
din nou un —t Acest minus 
4 al Rapidului e, insă, mai me
rituos decît al echipelor din 
afara Capitalei. Rapid joacă 
șase meciuri PE TEREN NEU
TRU cu „podiumul* campiona
tului, ceea ce e un lucru deo
sebit de greu. Dar Rapid a 
reușit să ducă greul, a fost un 
adversar puternic pentru toți 
eei trei mari. Ultimul meci, cel 
cu Dinamo, este un nou argu
ment pentru capacitatea de 
luptă a echipei feroviare. Cite 
echipe dintre cele clasate mai 
bine decît Rapid au avut un 
2—2 „la Dinamo" cu 13 minute 
înainte de final 7

★
Ultima etapă dinaintea me

ciului cu Anglia trebuie să fie 
una în care internaționalii — 
mai ales — trebuie să-și cana
lizeze eforturile pentru a se 
considera 4n k>t“ chiar îna
inte de convocarea lotului. Spe
răm ca numeroșii internaționali 
neremarcați în etapa de dumi

tri tacit 
să

norii prevestind 
care au trecut

fur- 
cam

Ieșitstudențesc nu a
chiar dacă e pe Lo
la adevăr : 1. Steaua

au satisfacția 
campionatului 

mai

nlcă să joace ta așa__
linotipiștii ziarului nostru 
le culeagă numele numai 
majuscule.

DIVIZIA „C“

In destul de multe me- 
chiar și în grupa valorică 
Mai adăugăm că nici în 
campionat nu au apărut 
așteptatele Jucătoare de

majore care afectează 
reprezentativ, ceea ce 
antrenorilor acestuia 
de atenție in cursul

TE A ROMÂNIEI

L DE LA TULCEA
întrecerii : Petre 17,Coșgeterele ____ ____  ...

Barbu 14, respectiv Le Ron Sun 
șl Tin Kensil cite 14.

în deschidere, Polonia — Româ
nia II 88—64 (45—36). Coșgetere: 
Ignatowitsch șl Voiceak cite 15. 
respectiv Vlgh 24 ți Manea 12.

Această competiție, primită cu 
mult interes de publicul tulcean, 
a fost ultima verificare a repre
zentativei noastre Înaintea tur
neului de calificare pentru Cam
pionatul european de cadete, tur
neu care se va desfășura, de vi
neri pînă duminică, ta Sala spor
turilor Vrancea Focșani.

Pompiliu COMȘA eoresp.

ttBANI rssS
AUTOTURISME]

| APĂRĂTORII AU CÎSTIGAT DUELURILE DIRECTE
Cu siguranță că și echipele, asemenea spectatorilor, au aș- 

teptat cu emoție acest derby dominant al etapei, Steaua — Spor- 
tul studențesc. S-a yăzut că apăsarea psihică n-a fost mică din 
desfășurarea primelor minute, cînd nervii și-au făcut apariția în 
lupta pentru balon. Incit ne-am temut, la un moment dat. de 
degenerarea partidei, BâISni, Iorgulescu. Stoica se arătau cei mai... 
arțăgoși. Arbitrul I. Crăciunescu, excelent în conducerea acestei 
grele partide, a intervenit însă prompt, a scos cartonașul galben 
cind trebuia și lucrurile au reintrat în normal.

„Carnetul tactic* ai partidei a vădit intenția antrenorilor de 
§ a „bloca* piesele cele mai periculoase din formația adversă. A 

reieșit un marcaj strîns la Lăcătuș (Munteanu II), Pițurcă (ior- 
gulescu), Coraș (Boloni), Hagi (Iovan). O explicație a tonului 
mai scăzut al derbyului, sub raportul numărului fazelor specta- 
culoase, reiese șl din faptul că apărătorii au cîștigat duelurile cu 
oamenii de atac și prin urmare forța ofensivă a ambelor forma- 
ții a apărut dl mi- .
nuatâ. Faptul 
după 

g tră,
nr. 
două 

g fost

8?

F. C. BIHOR SI... COMPLEXUL
ULTIMELOR MINUTE

N-a lipsit mult ca F.C. Bihor 
să obțină mult doritul punct la 
Brașov, in meciul cu F.C-M.-ul 
din localitate. Echipa orădeană 
— să recunoaștem 
bine tactic. : " ' 
uneori și 
sprijinul 
mulțumitor 
terenului șl 
traatacurl. „am 
șutului decisiv.

opinia
oamenii

1 din 
echipe 

doi

că, 
noas- 

nr. 
cele 

au 
jucători 
spune 

să

□aștern — a jucat i 
apărindu-se grupat.' 

cu Grosu venit In 
fundașilor. „leglnd" I 
acțiunile la mijlocul I 
încercînd citeva con- 

„stinse" Insă Înaintea i 
----- Ceea ce a Ieșit 
------- in evidență în

- locul practicat ; 
de echipa pre- I

de al doilea plan, •* Majaru șl Mun- 
teanu II, spune de asemenea foarte mult. Vorbind de 
ei. trebuie să subliniem forma pe care atit veritabilul 
conducător de joc de la Steaua, cit șl rapidul șl activul fun
daș stingă al studenților o dețin și care 11 impune pentru lotu
rile reprezentative. Ce „momente psihologice" a avut jocul-ve- 
detă de duminică 7 Două, opinăm noi. Primul s-a consumat ta 
minutul 27, cînd Steaua putea ajunge la ‘ “
In cîștigătoare, dar SPERIATU (pe care 
juscule) a intervenit salvator. Al doilea 
81, cind Munteanu n a șutat puternic din 
In afara spațiului porții. Ca situații clare 
avut șase față de patru ale alb-negrilor. 
cele două protagoniste ale campionatului 
riei de... spectacol fotbalistic cu care au 
toare după derbyul lor.

2—0 șl să se desprindă 
ti trecem aid cu ma- 
I-am notat tn minutul 
Interiorul careului, dar 
de gol. roș-albaștril au 
Așteptăm, acum, de la 
nostru achitarea dato- 
rămas (întrucîtva) da-

Eftimie IONESCU

IN AȘTEPTAREA REABILITĂRII

gfost plusul de 
forță arătat de jucătorii bihorenl, 
angajamentul fizic înclinînd balan
ța ta favoarea echipei de pe Criș. 
Ca șl ta alte ocazii, jucătorul 
nr. 1 » fost fundașul dreapta 
Dianu, care, amintiindu-și că a 
fost clndva extremă, a făcut ci
teva incursiuni ta .lung de li
nie”, urmate de centrări efi
ciente. din păcate nevalorlficats 
de Grosu sau Ile. In plus. Dianu 
are și meritul revenirii foarte 
rapide ta apărare, stăvilind, nu 
o dată, intențiile de pătrundere 
prin Învăluire ale lui Bența. L-a 
urmat Ion Marin, imbatabil ta 
duelurile aeriene. Dacă tn gene
ral apărarea imediată a făcut 
față multiplelor atacuri brașove
ne, plnă la urmă ea a cedat o 
singură dată, ta mln. 87, atunci 
cind Crlstea 
respinsă de 
de Liliac șl

Explicabilă 
Înfrângerea
tinted seama de faptul că in ma
joritatea timpului greul l-a dus 
apărarea, tn atac, formația biho 
reană n-a prea contat. Ue pler- 
ztadu-se ta driblinguri prelungite 
iar Grosu, lent și nesusțlnut. s 
fost practic scos din joc. Ca și 
in meciurile cu
F. C. Bihor pierde 
ultimele minute de 
temă (supărătoare) 
care trebuie să-i 
tehnicienii tu juvcilviu wxuwcui., 
Pentru că orice meci durează 90! 
de minute

i

Neîndoios, marea surpriză 8 
etapei a eonstituit-o rezultatul 
înregistrat ta „zăvoiul” vtlcean, 
de unde A.S.A. Tg. Mureș a 
plecat cu două puncte nespe
rate. Acest 0—1, cu Implicații 
majore asupra „contului” echi
pei Chimia — ajunsă acum la 
un îngrijorător —5 la „adevăr” 
—, amplifică foarte mult grijile 
din tabăra vllccană ta perspec
tiva etapelor viitoare. Pentru 
că formația pregătită de Oble- 
menco și An eseu are ta conti
nuare un program extrem de 
greu, cu două „probe de foc” 
— vizita celor două echipe de 
„calibru”. Universitatea Craio
va șl Sportul studențesc (în a- 
ceastă ordine). Examene care, 
teoretic, pot îngreuna și mai 
mult situația vllcenilor.

Ce este de făcut 7 „Si ne 
pregătim de matineul dumini
cal” — spuneau unii spectatori 
la încheierea meciului. O spu
neau la supărare, dar nu chiar 
fără un temei cit de rft rea
list... Componențll lotului vh- 
cean au datoria (nu as a cum

au făcut-o duminică !) să 
schimbe această impresie, dar 
mai ales situația în care se 
află echipa. Să privească înapoi 
eu luciditate, să depășească 
(psihic) aceste momente grele 
—* transformate într-un serios 
semnal de alarmă —, să-și 
stringă rin du rile pentru a înlă
tura unele disensiuni și suspi
ciuni care au încolțit In sinul 
lotului. Cu o atmosferă îmbu
nătățită, randamentul angrena
jului vîlcean ar putea să-șl 
schimbe turația, pentru că po
sibilități există I A dovedit-o, 
nu demult, în debutul actualei 
ediții, seria celor trei „remize* 
realizate în deplasare. Pentru 
că redresarea echipei — prin 
prisma situației la „adevăr* — 
numai în jocurile susținute în 
deplasare se poate realiza. 
Acolo unde Chimia trebuie să 
îndrăznească mai mult, să se 
bată pentru a reface handicapul. 
Ce ziceți Preda, Carabageac, 
Buduru et comp., se poate ?

Adrian VAS1LESCU

a urmărit o minge 
la rădăcina barei 

a înscris.
totuși pînă la urmă 

echipei F.C. Bihor

Jiul șl Rapid 
la limită, tn 
Joc ! Este c 
de meditație 
preocupe pe 

și Jucătorii bihorenl.!
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Gheorghe NERTEA

REZULTATELE ETAPEI A XIX-a
• Dunărea Călărași continuă să fie singura echipă neînvinsă 0 Minerul Va 
țra Dornei a preluat șefia seriei I 0 C.I.L. Sighet 
_ j performera campionatului :

bun golaveraj (54—7) și o
9 Electroputere Craiova 

VII-a, are cel mai
SERIA I

Luceafărul Botoșani — Relonul 
SăvlneșU 1—0 (1—0), A.S.A. Clm- 
pulung Moldovenesc — Explorări 
Ctmpulung Moldovenesc 0—2 
(0—0), Șiretul Pașcani — Minerul 
Gura Humorului 3—0 (2—0), Ce
tatea Tg. Neamț — Metalul Ră
dăuți 2—0 (0—0), Zimbrul Șiret 
— Celuloza-Bradul Roznov 1—0 
(0—0), Constructorul Iași — TE- 
PRO lași 2—1 (0—1), Electro-Sire- 
tul Bucecea — Avtatul Frasin 
1—0 (0—0), Carpați Gălănești — 
Minerul Vatra Dornei 0—1 (0—0).

Pe primele locuri In clasament: 
L MINERUL VATRA DORNEI 25 p 

2. ~ ‘ ■ 
3.
P 
P 
15.

Olimpia(0—0), S-N. Oltenița 
Slobozia 1—0 (1—0).

Pe primele locuri 
REA CALARAȘI 28 
Olimpia Slobozia 24 
Unirea Slobozia 22 
pe ultimele locuri : 
meni 16 p (23—28), 
Tăndărei 16 p (21—35), 16. Victo
ria Lehliu 14 p (19—37).

SERIA A V-a
Crevedia — Danubiana 

1—0 (0—0), Aversa
— Poiana Cîmpina 0—1 

București —

L DUNĂ. 
03-12). 2. 
(30—20), 3.

(31—22)...
P
P
P

14. ISCIP Ul-
15. Victoria

- la a doua îngringere ! 
conduce cu 8 p în seria a 

singură înfringere

(22-13), 
(31—11), 
rulul 23 
ret 23 
locuri : _____ ____ _
Moldovenesc 14 p (18—29)7 
TEPRO Iași 11 p (15—34).

SERIA A H-a
Aripile Bacău — Constructorul 

Flacăra Odobeștl 8—0 (3—0). Me
canica Vaslui — Letea Bacău 3—0 
(2—0), Minerul Comănești — Tex
tila Buhuși 1—0 (1—0). Foresta
Gugeștl — Victoria Tecuci 1—1 
(1—0'. Unirea Negrești — Lami
norul Roman 2—1 (5—1). Viticul
torul Panciu — Luceafărul Ad- 
jud 0—1 (0—0), Chimia Mărășeștl
— Inter Vaslui 2—2 (0—0). Petro
lul Moinești — C.S.M. Borzeștl 
1—0 (0-0).

Pe primele locuri : L ARIPILE 
BACAu 2t p (47—16). L Meca
nica Vaslui 26 p (33—13). 3. Pe
trolul Moinești XI p (37—19). 4, 
Laminorul Roman 21 p (41—25)._ 
pe ultimele locuri : 15. Viticulto
rul Panciu 14 p (12—2S), U. Uni
rea Negrești 13 p (16—39).

SERIA A m-a
Delta Tulcea — S+i. Tulcea 

2—o (0—0). Marina Mangalia — 
I.M.U.-C.S.S. Medgidia 1—1 (0-0). 
Progresul Isaccea — Voința Con
stanța 2—1 (1—8). Arrublum Mă- 
cin — Avtotul Matca 1—1 (0—0) 
Ancora Galați — D.V.A. Portul 
Galați 1—1 (1—0). Cimentul Med
gidia — Portul Constanta 2—1 
(0—1). laminorul Viziru — Chi
mia Brăila 2—l (0—3), Chimpex 
Constanța — Petrolul Ianca 3—1 
C2—D.

Pe primele locuri ; L 
TULCEA 27
Medgidia 26 
Brăila 26 p 
locuri : 15. 
(28—35), 16.
10 p (16—37)

SERIA A IV-*
Rapid Fetești — Dunărea Că

lărași * * * ■
ISCIP 
zla — 
(1-0). ---------- ------
ria Tăndărei 1—2 (1—1), Carpați 
Neholu — ICPB BoTlntln 3—0 
(2—0) A.S.A. Buzău — Metalul 
Buzău 2—1 (1—1). Petrolul Berea
— Constructorul Giurgiu 2—1

Relonul Săvinești 23 p 
Minerul Gura Humo- 

(28—20), 4. Zimbrul Sl- 
(22—22)... pe ultimele 

A.S.A. Ctmpulung

C.S.M.

16.

DELTA 
p 05-0, 2.

p (34—17). 3. Chimia 
(35—19)... pe ultimele 
Avintul Matca 14 p
Chimpex Constanța

0—0. Viitorul Chtmogi — 
Ulmenl (—0, Unirea Slobo- 
Chlmia-Vlctoria Buzău 2—0 
Victoria Lehliu — Vlcto-

Avicola 
București 
București 
(0—0), Luceafărul 
ICSIM București (amlnat). Aba
torul București — Chimia Brazi 
Ploiești 3—1 (2—0), Minerul Fl-
llpești — MECON București 1—1 
(0—1). Flacăra ‘ —
Sportul „30 
(1—0), Carpați 
București 3—0 
Bălcoi — TUPS ______
Tehnometal București 
cat.

Pe primele locuri : 
Bl AN A BUCUREȘTI 23 
2. ICSIM București 22 
— din 19 jocuri, 3. TUPS Chltila 
22 p (24—18), 4. Chimia Brazi Plo
iești 22 p (27—22)._ pe ultimele 
locuri : 16. Aversa București 11 p 
(16—23). 17. Luceafărul București 
1» P 00—42).

SERIA A Vl-a
Muscelul Clmpulung — Meta

lul Alexandria 2—0 (2—0), Cimen
tul Flenl — ROVA Roșiori 2—1 
(1—0), Chimia Găești — Recolta 
Stoicănești 3—0 (2—0). Chimia Tr. 
Măgurele — Electrica Tltu 0—0, 
Sportul muncitoresc Caracal — 
Metalul Mija 2—1 (1—0). Știința 
Drăgănești-Olt — Dunărea-Venus 
Zimnicea 5—0 Or-0). Textila Ro
șiori — Electronistul Curtea de 
Argeș 1—8 (1—Ș), Dada Pitești — 
Progresul Corabia 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : L MUSCE
LUL CTMPULUNG 27 p (33—13), 
2. Electrica Titu 21 p (25—17), 3. 
Chimia Găești 1! p (20—25). 4. 
Dunărea Zimnicea 21 p (22—21)._ 
pe ultimele locuri : 15. Electro
nistul Curtea de Argeș 15 p 
07—35). 16. Știința Drăgăn ești-Olt 
U p (15—31).

SERIA A VII-a
Electroputere Craiova — Armă

tura Strehaia 4—0 <1—0. Con
structorul Craiova — Metalurgis
tul Sadu 4—1 (3—0), Metalul Rm. 
VTleea — Dierna Orșova 2—0 
(6—0), Petrolul Tlclenl — C.F.R. 
Cralovi 3—0 (1—O. Viitorul Dră- 
gășani — Mecanizatorul Simian 
2— 1 (1—1). Progresul Băltești —
Jiul Rovinari 2—0 (0—0). Fores
tierul Băbenl — Pandurii 
Jtu 0—0, Dunărea Calafat 
A.S.A. Victoria Craiova 
(0—1).
• în med restanță (din etapa 

a I7-a) ; Pandurii Tg. Jiu — 
Constructorul Craiova 2—0.

Pe primele locuri : 1. EI.EC- 
TR O PUTERE CRAIOVA S3 P

roșie București — 
Decembrie” * ' 
Sinaia •

(1—0).
Chltila

2—0
— Viscofil

Petrolul 
1-2 (1—1), 
nu a ju-
1. DANC- 
P (29— ZS), 
P (17—17)

f54—7), 1. Constructorul 
25 p (32—ÎS), 3. Pandurii 
a p (30—15).- pe ultimele 
15. Metalurgistul Sadu 15 
25), 15. A.S.A. Victoria
15 p (23—37).

SERIA A VIII-a
Metalul Bocșa — Unirea Sînni- 

colau Mare 2—2 (1—1). Minerul
Moldova Nouă — Șoimii Lipova 
2—1 (1—0), C.S.M. Caransebeș — 
U.M. Timișoara 4—0 (2—0). C.F.R. 
Arad — Unirea Tomnatic 2—0 
(0—0), Victoria In eu — Rapid A- 
rad 3—1 (0—1), Minerul Anina — 
C.F.R. Victoria Caransebeș 3—0 
(2—0), Obilid Sînmartinu Sîrbeso 
— C.S.M. Lugoj 1—0 (0—0), Mi
nerul Oravița — Metalul Oțelu 
Roșu 2—0 (0—0).

Pe primele locuri : L METALUL 
BOCȘA 26 p (32—18), 2. C.S.M. 
Caransebeș 22 p (33—20). 3. Mi
nerul Oravița 20 p (30—26), L 
Unirea Sînnicolau Mare 20 p 
(2S—25)... pe ultimele locuri : 14. 
Rapid Arad 16 o (20—29) — pe
nalizată cu 2 p. 15. Victoria In eu 
1< p C»—41). 14. C.F.R. Arad
16 p (20—39).

SERIA A IX-a
Inirățirea Oradea — Olimpia 

Gherla 4—0 (2—0). Unirea Valea 
hzi Mihai — Victoria Cărei 2—1 
(0—1). oaș-d Negrești — Oțelul 
Or. dr. Petru G roza “—0, Con
structorul Satu Mare — Someșul 
Satu Mare 4—3 (0—4). Minerul
Or. dr. Petru Groza — Voința 
Oradea 4—1 (4—4). Minerul Săr- 
mășae — Unlo Satu Mare 1—0 
0—4), Chimia Tășnad — Minerul 
Șunculuș 2—1 (lf-4). Recolta Sa- 
lonta — SCvanla Cehu Silvaniei 
4-4 (2—4).

Pe primele locuri : L ÎNFRĂ
ȚIREA ORADEA 47 p (27—4), 2. 
Recolta Saionta 25 p (TI—13). S. 
Minerul Sărmășag 24 p (23—16) — 
pe ultimele locuri : 15. Silvania
Cehu Silvaniei 13 p (15—34) 
Constructorul Satu Mare 7 
□2—37).

SERIA A X-a
CUPROM Bala Mare — CJ.L. 

Mecanica Sighet 1—4 □—4). Ml-

16.

Cralova 
Tg. Jiu 
locuri : 
P (24— 

Craiova

16.
D

perul Rodna — Minerul Bala 
Sprie 0—0, I.S.S.M. Sighet — Lă- 
pușul Tg. Lăpuș 3—2 (1—0), Me- 
talotehnica Tg. Mureș — Minerul 
Borșa 4—1 (3—1), Minerul Băiuț
— Electromureș Tg. Mureș 2—0 
O—0), Oțelul Reghin — CIUM- 
FOREST Năsăud 3—0 (1—0), E- 
nergia Prundu Bîrgăului — Bra
dul Vlșeu 0—0. Minerul Bălța — 
Mureșul Luduș 3—2 (2—1).

Pe primele locuri 
GHET J1 p (42—9). 
nlca Tg. Mureș 22 p (31—19), 
Electromureș Tg. Mureș 21 
(32—16)... pe ultimele locuri : 
Minerul Borșa 14 p (23—33), 
Bradul Vlșeu 14 p (17—34).

SERIA A Xl-a
Minerul Paroșeni — Minerul 

Certej 2—0 (1—0). Tîrnavele Blaj
— Metalul Aiud 3—1 (2—1). Da
cia Orăștie — Inter Sibiu 2—1 
11—1), IMIX Agnita — Soda Ocna 
Mureș 3—2 (2—0), Viitorul I.R.A. 
Cluj-Napoca — Mecanica Alba 
Iulia 3—1 (1—0). Minerul-Ștlința
Vulcan — Unirea Ocna Sibiului 
6—0 (5—0). Metalul Sighișoara — 
Mecanica Orăștie 0—0, Victoria 
Călan — Steaua-C.F.R. Cluj-Na
poca 3—2 (2—1).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL PAROȘENI 28 p (30—16), 2. 
Mecanica Orăștie “ . *
Dacia Orăștie 22 p (33—21)... pe 
ultimele locuri: 2". 2 ' " ‘
14 p (12—21), 16. Mecanica Alba 
Iulia 12 p (20—37).

SERIA A
Brașov 
Secuiesc

Săcele — 
(0—0). Minerul Baraolt

: 1. C.I.L. si-
2. Metaloteh-

3.
P

15.
IC

26 p (31—14) 3.
15. Inter Sibil

XlI-a
— Progresul

4—0 (2—0),
Metr om Bra-

I.CJ.M. 
Odorheiu 
Precizia 
țov 1—1 
— Nitramonla Făgăraș 2—2 (0—2), 
Cimentul Hoghiz — Celuloza Zăr- 
nești 2—1 (0—0) Unirea Cristuru 
Secuiesc — Mureșul Toplita 3—0 
(3—0). Utllaju! Făgăraș — Mine
rul Bălan 3—0 (2—0), Metalul Tg. 
Secuiesc — Mobila Măgura Cod- x 
lea 4—1 (2—0). Viitorul Gheor-
ghenl — Electro Sf. Gheorghe 
2—0 (1—0). Textila Prejmer nu
a jucat.

Pe primele locuri : 1. I.C.I.M. 
BRAȘOV 28 p (32—12). 2. Meta- 
ui Tg. Secuieso 26 p (40—16), 3. 
Progresai Odorheiu Secuieso 26 p 
(25—22)... pe ultimele locuri I 15. 
Precizia Săcele 16 p (24—28). 16. 
Celuloza Zărneștl 16 p (21—27), 
17. Textila Prejmer 10 p (10—32).

Rezultatele au tost transmise 
de corespondenții noștri volun
tari.

MIINE VA APAREA
SUPLIMENTUL NOSTRU SĂPTĂMÎNAL



Vizita oficială a președintelui
NICOLAE CEAUȘESCU,

împreună cu tovarășa
ELENA CEAUȘESCU,

în Canada

CONCURS DE GIMNASTICA Zonalul feminin de șah
RITMICĂ LA MOSCOVA

(Urmare din pag. 1)

larg, cn 
persoane 
a unor 
canadian, 
tovarășul 
tovarășa 
această 

au aai

publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și 
primul ministru al Canadei, 
Brian Mulroney, au continuat 
intr-un cadru mai 
participarea celorlalte 
oficiale române și 
membri ai guvernului 

împreună cu
Nicolae Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu, la 
rundă de convorbiri 
participat, din partea română, 
tovarășii Gheorghe Op-ea, prim 
viceprim-ministru al guvernului, 
Ștefan Andrei, ministrul aface
rilor externe, Alexandru Roșu, 
ministru secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Interna
ționale, Constantin Mitea și Ca
rol Dina, consilieri ai Președin
telui Republicii, Emilian Ro- 
dean, ambasadorul țării noastre 
Ia Ottawa.

Din partea canadiană au parti
cipat : Charles Joseph Clark, 
secretar de stat pentru afa
cerile externe, Patricia Carney, 
ministrul energiei, minelor și 
resurselor, James Francis Kel
leher, ministrul comerțului ex
terior, Gordon Smith, adjunct 
al secretarului de stat pentru 
afacerile externe, Jacques 
Simard, ambasadorul Canadei 
la București, alte persoane ofi
ciale.

în cadrul convorbirilor, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
primul ministru Brian Mulroney 
au procedat la un larg schimb 
de păreri cu privire la stadiul 
și perspectivele relațiilor ro- 
mâno-canadiene.

Șeful statului român și pre
mierul canadian au subliniat, 
cu satisfacție, că raporturile e- 
conomice dintre România și Ca
nada au evoluat, in ultimii ani, 
pe o linie mereu ascendentă, și 
au căzut de acord să acționeze 
pentru ca aceste raporturi să 
cunoască o dezvoltare și mai 
puternică in anii următori.

Pornind de Ia rezultatele bu
ne obținute pină acum, de la 
posibilitățile de care dispun 
economiile celor două țări, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
primul ministru Brian. Mulroney 
au discutat o serie de căi și

H.C. MINAUR ARE O ȘANSA REALA
DE CÎSTIGARE A „CUPEI I.H.F."

Prin (lâruirc, colaborare și joc superior-o poate fructifica!
Dintre toate cele nouă vic

torii obținute de H.C. Minaur 
în actuala ediție a „Cupei
I.H.F.".  ultima — realizată du
minică. in sala „Dacia" din 
Baia Mare, in fața excelentei 
formații sovietice S.I.I. Zapo- 
roje — este cea mai prețioasă. 
Nici o altă echipă întîlnită în 
drumul spre finală n-a reușit 
s-o depășească De valoroasa 
reprezentantă a handbalului 
sovietic la cinci goluri dife
rență (17—22) și, firește, nici 
un. alt partener nu i-a pus 
probleme atit de dificile. Pen
tru această frumoasă izbîndă. 
ca și pentru celelalte opt ob
ținute în această cupă conti
nentală. H.C. Minaur. tehnicie
nii săi. merită felicitări. în 
același timp însă, succesul de 
la Baia Mare îi obligă pe hand- 
baliștii maramureșeni și pe an
trenorii Lascăr Pană și Petre 
Avramescu la eforturi nedră
muite pentru a transforma du
minică. la Zaporoje. această 
victorie îndelung aplaudată în- 
tr-un Drestigios succes final.

Pot fi intr-adevăr valorifica
te la Zaporoje cele cinci goluri 
avans ? Firește. Condiția esen
țială pentru o reușită declină 
este aceea de a trage cele mai 
bune concluzii după partida- 
tur. Mulțumit de rezultat si — 
mai ales — de evoluția din nou 
excepțională a lui Măricei Voi
nea. antrenorul Lascăr Pană 
se declara nesatisfăcut de evo
luția generală a echipei. Chiar 
Si lipsită de aportul unui oi-

modalități concrete menite

I
________ , să 
imprime un ritm și mai sus
ținut conlucrării româno-cana- țUIM, WSUUM *» •

diene, să asigure amplificarea ji 
și aprofundarea, in continuare, 0 

. ...------ ----------*-■a colaborării reciproe avanta
joase, creșterea și diversifica
rea schimburilor comerciale, 
extinderea, pe bază de acorduri 
de lungă durată, a cooperării 
economice, inclusiv sub formă 
de societăți mixte, atit In 
România cit și in Canada, pre
cum și în terțe țări. Totodată, 
a fost reliefată necesitatea in
tensificării legăturilor pe târî- 
mul științei și tehnicii și in al
te sfere de activitate.

A fost exprimată convingerea 
că dezvoltarea pe multiple pla
nuri a relațiilor dintre cele 
două țări corespunde dorinței 
și aspirațiilor de pace și pro
gres ale popoarelor român și 
canadian, avind, totodată, un 
rol pozitiv in viața internațio
nală, in statornicirea unni cli
mat trainic de încredere și co
laborare între toate statele, in
diferent de sistemul lor social- 
politic, în promovarea destin
derii, încrederii și colaborării 
rodnice intre națiuni.

Convorbirile au decurs într-o 
atmosferă cordială, de stimă și 
înțelegere reciprocă.

★
După convorbiri, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, președinte
le Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au participat Ia un dejun oferit 
de primul ministru al Canadei, 
Brian Mulroney.

La dejun an luai parte to
varășii Gheorghe Oprea, Ștefan 
Andrei, ceilalți membri ai de
legației române care au parti
cipat la convorbiri, iar din 
partea canadiană — Charles 
Joseph Clark, Patricia Carney, 
James Francis Kelleher, Gor
don Smith, Jacques Simard și 
alte persoane oficiale.

Cn acest prilej, președintele 
Nicolae Ceaușescu și primul 
ministru Brian Mulroney an 
continuat schimbul de păreri 
privind căile și posibilitățile de 
dezvoltare a relațiilor româno- 
canadiene și îndeosebi cu pri
vire la unele aspecte importan
te ale situației internaționale.

Dejunul s-a desfășurat intr-o 
ambianță cordială.

I
I

l

$

g

g

g

l
g

l
g

on de bază. Gh. Covaciu, chiar 
și cu un Mironiuc încă nerefă
cut de pe urma unei acciden
tări, H.C. Minaur putea avea 
un randament superior. Era 
nevoie pentru aceasta ca in
terii — și. îndeosebi. Flangea
— să înțeleagă că apărarea so
vietică nu poate fi depășită 
încertind aruncări peste un 
blocaj deosebit de înalt, ci că 
se cer a fi folosite breșele 
realizate de cei doi pivoți; că 
permanenta conlucrare cu pf- 
voții era — s-a dovedit — de 
mare eficientă ; că extremele 
aveau obligația să întindă la 
maximum defensiva parteneru
lui ; că... Filmul meciului, de 
care băimărenii dispun. va 
scoate in evidentă si alte po
sibilități insuficient fructificate. 
Activitatea în apărare n-a fost 
nici ea la nivelul cerințelor, 
atacanții de la Zaporoje sur- 
prinzîndu-i de multe ori pe 
băimăreni pe... picior greșit. 
Dacă n-ar fi fost acest mare 
sportiv. Măricel Voinea. care 
să producă permanent panică 
in tabăra adversă si să mar
cheze mai mult de jumătate 
din golurile echipei, greșelile 
amintite s-ar fi răzbunat asu- 
ora activului învingătoarei.

Afirmăm din nou — și nu 
din complezență si . nici din 
dorința de a crea un optimism 
gratuit în tabăra bâimărenilor
— că H.C. Minaur are sanse 
de a termina victorioasă aceas
tă ediție a „Cupei I.H.F.". 
Dar. pe lingă corectarea unor

MOSCOVA. Concursul inter
național de gimnastică ritmică 
a avut pe primul loc. la ega
litate. pe sovieticele Galina 
Beloglazova și Tatiana Dra- 
cinlna cu 39,25 p. urmate de 
Mariela Fașaleva (Bulgaria) 
38,85 p și Doina Stăiculescu 
(România) 38,80 p. Gimnasta 
noastră a fost a doua la exer
cițiul cu mingea (19,55 p). a 
treia la exercițiul cu măciuci 
(19,55 p) și a patra la cel cu 
cercul (19,40 p).

GIMNASTE IN ÎNTRECERE
LA SHANGHAI

BEIJING.
La Shanghai

15 (Agerpres). — 
__ _______ au început între
cerile unei competiții de 
nastică, la care participă 
tivi și sportive din opt 
în concursul feminin, __
executarea exercițiilor obliga
torii, conduce Angelika Sceni- 
kova (U.R.S.S.), cu 38,60 p, 
urmată de Yang Yanli (R.P. 
Chineză) — 38,30 p, Xu Yenei 
(R.P. Chineză) — 37,95 p, 
Dana Dumitru (România) 
37.70 p.

gim- 
spor- 
țări.

după
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BOGATA ACTIVITATE COMPETIȚIONALA IN ACEASTĂ SĂPTĂMÎNÂ
Programul international din a- 

ceastă sâptămînă este deosebit de 
bogat. Miine, de pildă, au loc 
două partide importante in pre
liminariile C.M. Este vorba de 
jocurile Albania — Grecia (gr. 1) 
și Austria — Ungaria (gr. 5). La 
Tirana, gazdele, în cazul unei 
victorii. pot spera la calificare 
sau la ocuparea locului secund 
(care le va oferi posibilitatea de 
a susține meciurile de baraj cu 
ocupanta locului al doilea din 
gr. a 5-a, din care fac parte e- 
cliiipele Ungariei, Austriei, Olan
dei șl Ciprului). La rtadul el. 
selecționata Ungariei are un joc

CAMPIONATE • CAMPIONATE • CAMPIONATE
BULGARIA (et 22) Cemo 

More — Spartak Pleven 1—0, Mi- 
nior — T.S.K.A. 1—3. Beroe — 
Slavia 2—1, Sliven — Pirin 2—0, 
Etăr — Cernomoreț 3—2, Levski 
Spartak — J.S.K. Spartak Vama
2—1, Trakla — Dunav 3—0, Loko
motiv Sofia — Botev Vrata 3—i. 
Clasament : 1. Levski Spartak
30 p, 2. Ț.S.K.A. 28 p, 3. Loko
motiv 25 p... 15. Dunav 17 p, 18. 
Cernomoreț 14 p.

lotului. 
Voinea 

de toți 
Minaur

elemente de joc. se impune si 
o dăruire totală din partea tu
turor componențelor 
Exemplul lui Măricel 
trebuie să fie urmat 
coechipierii săi ! H.C.
se află in fața unei performan
te de răsunet internațional și 
această perspectivă poate și 
trebuie să-i stimuleze puternic 
pe toți componentii săi. Accep- 
tind un angajament total (cu 
riscurile de rigoare), dînd to
tul pină la limita maximă a 
potențialului, conlucrînd per
manent în ideea că fiecare 
realizare — indiferent de Ana
lizator — este a întregii echi
pe. a lui H.C. Minaur. a miilor 
de suporteri înflăcărați, a Ma
ramureșului. a handbalului 
mânesc, băieții pregătiți 
antrenorii Lascăr Pană și 
tre Avramescu pot avea 
curia unei mari împliniri.

Zilele acestei sâptămîni 
foarte importante. Atit pentru 
pregătire, cit și pentru odihnă. 
Totul trebuie drămuit cu grijă, 
iar meciul de joi. de la Bra
șov. din campionatul Diviziei 
-A“, folosit ca o repetiție în 
vederea manșei-retur cu S.I.I 
Zaporoje.

ro
de 

Pe- 
bu-

sînt

Hristache NAUM

• In meci-retur al „C.C.E." 
echipa feminină Spartak Kiev 
a întrecut. Ia Belgrad oe Rad- 
nicki cu 18—15 (8—5). în tur 
23—16. și a cîștigat astfel com
petiția.

ULTIMA RUNDA CU PARTIDE IM FAMILIE"
• Cristina Bădulescu, la a 6-a victorie!

Cu excepția Zsuzsei Veroci, 
care a învins-o, cu negrele, pe 
Hanna Modrova, celelalte frun
tașe ale clasamentului Turneului 
zonal feminin de șah au re
mizat in runda a 13-a, prefe
rind prudența acum, tind con
cursul este pe punctul de a 
intra în „linia dreaptă*. Rezul
tatul de egalitate a fost astfel 
consemnat in întâlnirile Elisa- 
beta Polihroniade — Dana Nu
țu, Rumiana Boiadjeva — Mar
garita Voiska, Hanna Erenska 
— Maria Grosch, Malgorzata 
Wiese — Gabriela Olărașn și 
Joanna Jagodinska — Maria 
Ivanka. Agnieska Brustman a 
fost liberă. De acest moment 
de acalmie a profitat Cristina 
Bădulescu care, învingînd-o în- 
tr-o partidă de atac pe Kveta 
Eretova, a intrat în plutonul 
din față. Este cu totul re
marcabil modul curajos în care 
tinăra noastră jucătoare, debu
tantă la un zonal, a abordat 
acest turneu atit de puternic, 
tiștigînd, pină acum, șase par
tide ! Ildiko Madl a învins-o

foarte cu Austria, la Vie-
na (in toamnă, hi Budapesta, 
austriecii au pierdut cu 3—1).

Azi, In C.E. de tineret, 
Italia are un meci ușor eu Lu
xemburg, in timp ce in C.E. de 
juniori, Țara Galilor are o parti
dă dificilă cu formația Belgiei.

Dintre IntUnirlle amicale vom 
consemna jocurile : R. F. Germa
nia — Bulgaria șl R. D. Germană 
— Norvegia.

Sîmbătă, în preliminariile C-M.: 
Malta — Cehoslovacia (gr. 2), iar 
în C.E. de tineret, Cehoslovacia 
— Turcia (gr. 8).

Elche 
Espanol 
Osasuna 

C.F. Barce- 
Madrid 43 p, 
Elche 24 p,

CEHOSLOVACIA (et. 22) : Sla
via — Ostrava 0—0. Banska Bys
trica — Dukla Praga 1—0, Slo
van — Olomouc 1—1, Preșov — 
Kosice 0—0, Cheb — Trnava 1—1, 
Zilina — Bohemians 0—0, Sparta
— Petrzalka 3—0. Vitkovice — 
Inter Bratislava 0—0. Clasament : 
L Bohemians 35 p, 2. Ostrava 
31 p, 3. Sparta 30 p... 13—16. In
ter Bratislava, Preșov, Petrzalka 
șl Slovan cu cite 16 d.

SPANIA (et. 33) : Atletico Ma
drid — Zaragoza 0—1 !. C.F. Bar
celona — Athletic Bilbao 0—0, 
Valladolid — Malaga 1—1, Gijon
— F.C. Sevilla 2—0, Valencia — 
Real Madrid 1—0, Hercules__ — 
Santander 2—0, Murcia 
2—1, Real Sociedad
2— 0, Betis Sevilla -
3— 1. Clasament : 1.
Iona 52 p, 2. Atletico
3. Gijon 41 p... 17.
18. Murcia 22 p.

PORTUGALIA (et. 
ting — Vizela 4—0, 
F.C. Porto 1—2, Academica — 
Benfica 1—2, Belenenses — Por- 
timonense 2—0, Farense — Boa
vista Porto 0—1, Penafiel — 
Braga 1—0. Vitoria Guimaraes — 
Setoibal 3—1, Salgueiros - 
Ave 2—0. Clasament : 1.
Porto 45 p, 2. Sporting 40 
Benfica 33 p... 15. Varzim 
16. Vizela 14 p.

IUGOSLAVIA (et. 24) :
Sad — Pristina 2—1, Titograd — 
Osijek 1—0. Partizan — Ni$ 2—2, 
Zeleznicear — Bugojno 3—0, 
Tuzla — Skoplje 3—2, Vinkovlci
— Steaua roșie Belgrad 2—0, Ri
jeka — Niksici 0—0, Hajduk Split
— F.C. Sarajevo 0—0. Dinamo 
Zagreb — Velez Mostar 1—2. Cla
sament : 1. F.C. Sarajevo 32 p,

24) : Spor-
Varzlm —

Rio
F.C. 

P. S. 
15 p,

(et. NOVl

TELEX TELEX

m :
m :

ATLETISM > Concurs în Tri
nidad-Tobago. la Port of Spain : 
femei : 
(SUA) 
Green 
100 m :
200 m :
3000 m : Maree (SUA) 7:52,96 
prăjină : Vigneron (Franța) 5.70 
m, Lytle (SUA) 5,55 m.

100 m : Diane Dixon 
11,50, 400 m : Cynthia
(SUA) 53.20 ; bărbați : 
Johnson (Canada) 10.26. 
Williams (Canada)

Maree (SUA)
20.79.

AUTOMOBILISM • Cuplul Mass 
(RFG). Ickx (Belgia) pe ,,Porsche 
-Rothmans 962 c“ a cîștigat cursa 
de 1000 km de la Mugello (Italia), 
prima probă a C.M. de rezistență. 
Ei au înregistrat o medie de 
166,151 km/h • Cursa celor 500 de 
tururi (oca 480 km) pentru ma
șini de serie, la Darlington, a re
venit americanului Bill Elliott pe 
..Ford Thunderbird" cu o medie 
orară de 203.150 km • Marele 
premiu de la Long Beach a re
venit. pentru a doua oară con
secutiv. Iul Mario Andretti (SUA' 

pe Milena Skacelikova, Acum 
numărul concurentelor care se 
află pe distanța a 2 puncte 
(pierdute) este de 12 ( I), toa
te păstrînd șansele de a ocupa 
primele cinci locuri. Cu atit 
mai mult cu cit, în ultimele 
șase runde, majoritatea candi
datelor la calificare se vor în- 
tîlni între ele, fiecare partidă 
purtînd, de acum încolo, un 
caracter decisiv.

CLASAMENTUL (pe puncte 
câștigate și pierdute) : Erenska, 
Ivanka 81/2 — 4 1/2, Nuțu, 
Veroci, Brustman, Boiadjeva 
8—4 (de fapt, lidere la „ade
văr"), Voiska 71/» — 4’/,, Bă
dulescu, Olărașn 7 1/2 — 
Grosch 7—5, Polihroniade, 
se 6—6 etc.

Runda a 14-a (ultima 
mai programează partide „în 
familie") : Brustman — Erenska, 
Savova — Boiadjeva, Ivanka — 
Madl, Nuțu — Anghelova, Ve
roci — Bădulescu, Ol&rașu — 
Jagodinska, Voiska — Wiese, 
Grosch — Modrova, Eretova — 
Polihroniade.

51/2, 
Wie-

care

Duel aerian între Tony Galvin. 
de la Tottenham Hotspur, și Paul 
Goddard, de la West Ham, fn- 
tr-un meci din campionatul en

glez
Telefoto : A.P. — AGERPRES

I.F.K.

2. Hajduk Split 31 p, 3. Zelezni- 
cear Sarajevo 28 p, 4. Partizan 
Belgrad 26 p... 16—17. Vinkovici 
și Niș cu cite 20 p, 18. Pristina 
19 p.

SUEDIA (et. 1) î Oergryte — 
Mjaelby 1—1, Malmo — Kalmar 
0—0. Braga — I.F.K. GOteborg 
0—0, O ester — Halms tad 2—1. 
Două meciuri au fost a minate : 
Hammărby — Trelleborg și Nor- 
rkoping — A.I.K.

OLANDA (et. 26) : Eindhoven
— Haarlem 7—1 !, Deventer — 
Ajax 0—2. Sittard — Breda 7—2, 
Vollendam — Zwolle 2—1. Kerk- 
rade — Twente 5—1, Groningen
— Excelsior 2—0. Două jocuri au 
fost aminate : Feyenoord — Ma
astricht și Den Bosch — AI- 
kmaar. Clasament : 1. Ajax 44 p, 
2. Eindhoven 40 p, 3. Feyenoord 
37 p... 17—18. Breda șl Zwolle cu 
cite 13 p.

BELGIA (et. 27) î Beveren — 
La Gantoise 3—1, Standard Lidge
— Waterschei 0—1 !, Lokeren — 
St. Nicolas 6—1, Anderlecht — 
F.C. Bruges 1—1, Malines — F.C. 
Li6ge 2—2, Waregem — Beers chot
1—0, Lierse — Courtrai 2—1. Cer
ele Bruges — Seraing 2—0. Ant- 
wrep — Racing Jet 0—1. Clasa
ment : 1. Anderlecht 48 p. 2. Wa
regem 38 p, 3. F.C. Bruges 37 p...
17. St. Nicolas 16 p, 18. Racing 
14 p.

Otto

• TELEX • TELEX •
pe ,,Lola T-900 km“ 225 km cu o 
viteză medie de 141.100 km/h.

CICLISM • A 83-a ediție a 
cursei Paris — Roubaix (265,5 km) 
a avut pe podium pe Marc Ma- 
diot (Franța) — medie 
36,109 km (vlnt puternic din 
Bruno Wojtinek (Franța) și 
Kelly (Irlanda)).

SCRIMA • „Memorialul 
Finski“ (sabie), la Varșovia : in 
finală : Vasil Etropolski (Bulgaria) 
— Viktor Krovopuskov (URSS) 
10—5, pentru locul 3 : Pierre 
Guichot (Franța) — Imre Bujduso 
(Ungaria) 12—10.

TENIS • Turneul de la Hilton 
Head Island : în finală : Chris 
Evert-Lloyd — Gabriela Sabatini 
6—4, 6—0 
Lloyd — 
Sabatini 
6—1. 7—6) _
Lendl — Tim 
6—1, în finala 
rele premiu".

orară 
fată).
Sean

(în semifinale : Evert- 
Steffi Graf 6—2. 6—L, 

Manuela Maleeva 
La Dallas : Ivan 

Mayotte 7—6, 6—1, 
turneului din ..Ma-


