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I
Luni, 7 octombrie, a început 

vizita oficială de prietenie pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
o face, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. în Republica 
Populară Chineză, Ia invitația 
tovarășului Hu Yaobang. secre
tar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Chinez, și a tovarășului Li 
Xiannian, președintele Repu
blicii Populare Chineze.

Această vizită marchează un 
nou eveniment de cea mai 
mare însemnătate în evoluția 
relațiilor dintre cele două țări 
socialiste prietene, punind ine- 
vidență cursul mereu ascen
dent și rodnic al acestor bune 
și tradiționale raporturi, pre
cum și dorința comună de a 
asigura extinderea și înflori
rea continuă 
tre România 
in interesul 
generale a 
păcii.

In același timp, ea se in- 
scrie ca un

a colaborării din- 
și R. P. Chineză, 

reciproc, al cauzei 
șisocialismului

nou moment de 
referință al dialogului româno- 
chinez la .nivel înalt, care a 
avut și are un rol esențial, 
determinant în așezarea pe te
melii tot mai trainice a priete
niei, solidarității si colaborării 
dintre partidele, țările și po
poarele noastre, in întărirea ei 
continue.

Pe- traseul 
nanmen din 
cu profunde . _
știința poporului chinez, 
are Ioc ceremonia primirii ofi
ciale. locuitori ai capitalei Re
publicii Populare Chineze an 
intîmpinat. cu toată căldura, 
pe inaiții soli ai poporului ro
mân. cu sentimente de 
nie, de aleasă prețuire 
conducătorul 
tulul

Tn

spre Piața Tie- 
Beijing. loc istoric 
rezonante în con- 

unde

tovarășeiNicolae Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu.

în Piața Tienanmen 
borate drapelele de 
Republicii Socialiste 
si Republicii Populare _____

Tovarășul Nicolae Ceaușescu g 
și tovarășa Elena Ceaușescu, g 
împreună cu tovarășul Li Xian- g 
ni an iau loc pe un podium de g 
onoare. g

Sint intonate Imnurile de g 
Stat ale Republicii Socialiste g 
România și Republicii Popu- g 
lare Chineze. In acest timp g 
răsună, în semn de salut, 21 g 
de salve de artilerie. g

In continuare, comandantul g 
gărzii prezintă onorul. Apoi, g 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, g 
tovarășa Elena Ceaușescu, im- g 
preună cu tovarășul Li Xian- g 
nian trec in revistă garda de g 
onoare aliniată in piață. g

Urmează un moment emoțio- g 
nant. care întregește atmosfera g 
sărbătorească in care are Ioc g 
ceremonia primirii. Copii si g 
tineri din Beijing prezintă, in g 
cinstea tovarășului Nicolae g 
Ceausescu si a tovarășei Elena g 
Ceaușescu. un spectacol de o g 
mare sensibilitate, frumusețe g 
si prospețime, ce exprimă, su- g 
gestiv. prin cîntece și dans, g 
căldura si bucuria cu care Io- g 
cuitorii Capitalei, întregul po- g 
por chinez salută vizita inai- g 
tilor soli ai poporului român g 
prieten. g

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, g 
tovarășa Elena Ceaușescu. im- g 
preună cu tovarășul Li Xian- g 
nian primesc. în continuare, g 
defilarea gărzii, alcătuită din g 
companii reprezentînd infante- g 
ria, marina și aviația Armatei g 
populare chineze. g

Cu aceasta, ceremonia sosirii g 
a luat sfîrșit. g

sint ar- 
stat ale

5

Romania g 
Chineze. g

LA REȘIȚA, 0 UTILĂ VERIFICARE 
ÎNAINTEA „MONDIALELOR" DE GIMNASTICĂ

anterioară.Afirmația noastră 
în sensul că în acest an cam
pionatele naționale si ale „Da- 
ciadei“ se află sub semnul a- 
nroniatelor întreceri de la 
Montreal — unde peste o lună 
se vor desfășura campionatele 
mondiale —. s-a dovedit De 
deplin justificată, gimnastele 
si gimnastii de frunte al tării 
propunîndu-si — si reușind — 
să transforme concursul de la 
Reșița, de la finele săptămînil 
trecute. într-o utilă si bineve
nită verificare a potențialului 
competitiv al echipelor noastre 
reprezentative, al performeri
lor care peste outine zile vor 
candida la poziții de frunte 
ierarhia mondială.

O primă concluzie care 
impune după comoetitia
nală a „Daciadei" și campio
natului este aceea că exerci
țiile liber alese pregătite de 
gimnastele si gimnastii din lo
turile reprezentative sînt com
petitive Ia nivel internațional, 
ceea ce reprezintă o premisă 
favorabilă pentru viitoarele lor

în

se 
fi-

de-

la 
a- 
De 
si

evoluții. Spunem aceasta 
oarece reuniunile de sîmbătă 
si duminică ale campionatelor, 
cu exercițiile liber alese, au 
evidențiat buna pregătire a ce
lor mai multi dintre cei care 
țintesc selecția ln echipele re
prezentative ale tării. Atît 
fete cît si la băieți s-au 
cordat note mari, desigur 
merit, iar Ecaterina Szabo
Daniela Silivas an fost notate 
cu 10 pentru valoroasele lor 
execuții la sol. Aceste două 
sportive, prin ansamblul com
portării lor tn concurs, repre
zintă certitudini pentru echipa 
noastră reprezentativă si răga
zul care îl mal au ‘plnă la 
4 noiembrie va fi cu sigu
ranță folosit de antrenori pen
tru perfecționările 
Important 
că alături 
naște se 
meros dc

necesare 
ni se nare faptul 

de aceste două gim- 
află un grup nu- 

autentice valari, care

Constantin MACOVE1

(Continuare in pag 2-3)

In ultima etapă la motocros pc echipe

ÎNTRECERI pasionante pentru

Pe podiumul campionatelor femi
nine la individual campus: Eca- 
terina Szabo, Daniela Silivaș, Ce
lestina Popa, Eugenia Golea (da 

la stingă la dreapta)

In vederea meciului

din preliminariile C.M.,

cu Irlanda de Nord
DESEMNAREA CAMPIOANELORpriete- 

față de 
si sta-

★
la sosire, inain- 
nrimirii oficiale.

Ceausescu.
I Partidului g 
președintele g

fLa aeroport, 
tea ceremoniei 
tovarășul Nicolae 
secretar general al 
Comunist Român, prcșeunueic 
Republicii Socialiste România. g 
si tovarășa Elena Ceausescu au g 
fost salutați de Chen Muhua. g 
membru supleant al Biroului g 
Politic al C.C. al P.C.C., consi- g 
lier de stat. Qian Qichen, ad- $ 
jnnet al ministrului afacerilor g 
externe, Hu Hongliang, amba- g 
sadorul Republicii Populare g 
Chineze la București, care i-au g 
însoțit în drum spre Beijing. g

Coloana oficială de mașini a g 
parcurs străzile capitalei R. P. g 
Chineze, Beijing. împodobite g 
sărbătorește, îndreptîndu-se spre g 
reședința rezervată inalților g 
oaspeți. g

★ g
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, $ 

secretar general al Partidului g 
Comunist Român, președintele g

• Steaua. Poiana Clmpina șl Torpedo Zărneștlpartidului
nostru. 

această 
profund 
trăinicia

insufle-ambiantă 
revelatoare pen- 
raporturilor de 

prietenie și solidaritate dintre 
partidele, țările si popoarele 
noastre, a început solemnita
tea primirii oficiale.

Ora 17,00
11,00

Tovarășul
și tovarășa Eleția Ceaușescu 
sosesc ln -------------
împodobită 
sint salutați 
căldură de tovarășii Li Xian
nian, președintele Republicii 
Populare Chineze, si tovarășa 
Lin Jiamei, soția președintelui 
Li Xiannian.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
si Li Xiannian isi 
cordialitate miiniie. 
tișează cu prietenie.

Tn semn de aleasă ospitalitate, 
copii oferă flori tovarășului

oraora locală, 
ora Bucureștiului. 

Nicolae Ceausescu

Piața Tienanmen, 
sărbătorește, unde 

cu deosebită

etting eu 
se imbră-

In campionatul de hochei

4-4, DUPĂ UN JOC
SPECTACULOS

Ultima etapă a turneului de 
hochei, disputată ieri la patinoa
rul „23 August", a avut darul 
să stabilească componenta ce
lor două grupe valorice ale 
campionatului republican. Ast
fel, în prima grupă valorică 
vor participa două echipe din 
Capitală, Steaua și Dinamo, și 
două 
Sport 
doua 
trece 
narea . .
Gheorghe și Metalul Rădăuți, 
alături de loturile reprezenta
tive de 20 ani și de 18 ani.

Dar să revenim la meciurile 
de ieri, care au avut drept cap 
de afiș întîlnirea Steaua — 
Sport Club Miercurea-Ciuc, în
cheiată la egalitate : 4—4 (1—2,

de la Miercurea-Ciuc, 
Club și Progresul. In a 

grupă valorică se vor în- 
Viitorul Gheorgheni, Du- 

Gaiați, IMASA Sf.

noile deținătoare ale titlurilor
Dealul Singeris. din vecină

tatea Moronilor, a oferit si in 
acest an condiții foarte bune 
de desfășurare pentru ultima 
etapă a campionatului national 
de 
traseu 
pectul 
cit si 
mente 
bilităti 
torii s-au 
să facă tot ce se putea pen
tru buna desfășurare a com
petiției. mai outin disciplina
rea publicului, refractar la a- 
pelurile oamenilor de ordine.

Așadar start în etapa ce va 
decide echipele campioane în 
'85. La clasa 125 cmc. în prima 
manșă, au pornit bine FI. Pop 
(Steaua). Schmidt (Poiana 
Cîmpina) Cîmnan

(Steaua); Am asistat la
REPREZENTATIV

motocros oe echipe : un 
atît sub as- 

specifice. 
numeroaselor seg- 

drum larg cu posi- 
depășire. Organiza- 

străduit Și au reușit

generos, 
dificultăților 
al 

de
de

o 
luptă interesantă între Schmidt 
si Cîmpan. soldată cu victoria 
ultimului, intrucît Schmidt a 
trecut linia de sosire cu mo
tocicleta tinută -de coame”. 
Ce a făcut Poo protagonis
tul 7 Tot oprindu-se să-si lege 
centura, să-si schimbe oche
larii. a pierdut teren si. ast
fel. în prima 
oferit aproape 
ce așteptam 
manșa a 2-a 
însă, talentul
tabil — dar si principala sa 
carență : pregătirea fizică de
ficitară, 
mărit 
ritori. 
Poi a 
— si

manșă, nu ne-a 
nimic din ceea 
de la el. In 
s-a evidențiat, 

lui — indiscu-

Ieri s-a reunit in Capitală, în 
vederea pregătirii meciului cu 
Irlanda de Nord, de la 16 oc
tombrie. din cadrul prelimina
riilor campionatului 
lotul reprezentativ 
noastre.

Iată componența

Lung, Moraru și 
portari ;

mondial, 
al țării

lotului :

Cristian

Iovan,_____ . Belodediel, 
Iorgulescu. Zare. Andone. Un- 
gureanu — fundași ;

Negrilă.

Rednic, Boloni. Klein, 
Mateuț, Irimescu. 
mijlocași ;

Hagi, 
Balint —

(Continuare in pag 2-3)

Geolgău. Gabor, 
turcă și Damaschin 
tași.

antrenorilOT 
Mircea Ră- 
dr. Nicolae

Llviu

Sub conducerea 
Mircea Lucescu și 
dnlescu, asistați de 
Andreescu și masorul 
Buluș, componenții lotului vor
efectua un intens program de 
pregătire.

Coras, Pi- 
I — înain-

(Continuare în pao a 4-a)

Demetercontraatac.

mai mult 
continuare 
neașteptat

DANEMARCA 2-3, SCOR FINAL
parcursul a ceva
8 minute. O

In „Cupa Davis

A condus detașat, a 
distanta fată de urmă- 
in orimele 8—9 ture, a- 
„căzut“ fizic — este cert 
poate si psihic, făcînd

o cursă De care am fi dorit-o 
încheiată în stilul impetuos în 
care a început-o. FL Pop are 
talent, dar numai cu acesta nu 
va mai putea cîstiga. mai ales 
in competițiile internaționale 
ale anului viitor.

Alexandru SOLOMONESCU

Spart Club Miercurea Ciuc inițiază un 
conduce pucul. (Fază din meciul Steaua — Sp. Club 4—4).

’ Foto : Iorgu BĂNICĂ

2—0, 1—2) după un med deo
sebit de disputat cu faze e- 
lectrizante, goluri de mare e- 
fect și... ratări spectaculoase. 
Cu toate că, în prima repriză, 
Steaua a dominat uneori cate
goric. Sport Club a luat con
ducerea prin Lakatoș (min. 12), 
dar Steaua, după un frumos 
efort de voință, reușește ega-

larea (autor : Chiriță), trei mi
nute mai tîrziu. Tot pe con
traatac, Z. Nagy (min. 17) a- 
duce din nou în avantaj echi
pa din Miercurea-Ciuc. Un a- 
devărat asediu va fi la poarta

Mircea TUDORAN

(Continuare în pag. 2-3)

Ieri dimineață, la arena Pro
gresul din Capitală, a luat 
sfîrșit întîlnirea internațională 
de tenis România — Danemar-' 
ca. contînd ca finală a Zonei 
europene, grupa „A“, din ac
tuala ediție a ..Cupei Davis“. 
La capătul celor cinci partide 
disputate tabela de scor a 
consemnat victoria oaspeților, 
eu rezultatul final 3—2.

La reluarea partidei de sim
plu dintre Adrian Marcu și 
Michael Tauson, întreruptă la 
scorul de 2—1 la seturi în fa
voarea tenismanului danez. și 
5—5 în cel de-al patrulea, s-au 
maj jucat doar două ghemuri.

pe 
de 
scurtă. Marcu cedînd 
de ușor ghemul de serviciu (la 
15), pierzîndu-1 apoi și pe ur
mătorul. după ce cîștigase nu
mai două schimburi de mingi. 
Scorul partidei : Marcu — Tau- 
son 4—6. 6—3. 1—6, 5—7.

In urma acestui rezultat, 
echipa Danemarcei se califică 
pentru Grupa Mondială iar re
prezentativa țării noastre va 
evolua Și la ediția viitoare în 
competiția zonală europeană. 
Tragerea la sorți pentru „Cupa 
Davis" 1986 va avea loc la Lon
dra ln ziua de 16 octombrie.



J d/acujmI FINALELE „CUPEI U.T.C." LA ÎNOT O ETAPĂ CU SURPRIZE IN DIVIZIA
Rezultatele etapei a IV-a a 

campionatului Diviziei „A" de 
popice :

A" DE POPICE

<27 AL SPORTULUI DL MASĂ
Excelent ! Iată calificativul 

care trebuie atribuit finalelor 
pe tară ale „Cupei U.T.C." la 
înot. întrecere înscrisă sub ge-

■ nericul „DACIADEI" șl care 
s-a desfășurat în bazinul aco
perit din municipiul Pitești, în
tr-o organizare ireproșabilă.

Pe bloc-starturi au urcat re
prezentanții județelor și muni
cipiului București cei mai buni 
dintre cei aproape 5 000 de ti
neri în vlrstă de 14-15 ani, în
scriși la prima etapă, pe asocia
ția sportivă, care au avut drept 
de participare la această între
cere. O singură absență — ju
dețul Sălaj. în parte, motivată 
de condiții mai puțin propice 
înotului Dar o situație simi
lară există deocamdată, și în 
județul Botoșani. Și, totuși, ti
nerii din acest județ moldo
vean nu numai că au găsit cu 
cale să ia parte la competiție, 
ci — prin ambiție și dăruire — 
s-au situat — în disputa fețe
lor — în primele 10 locuri. O 
notă bună pentru profesorii de 
educație fizică botoșăneni !

Individual, reprezentanții Bucu- 
reștiului au dominat probele 
masculine (Răzvan Pîrvulescu 
a încheiat ne locul I în ambele 
probe 50 m si 100 m). în timp 
ce la fete titlurile de câștigă
toare s-au împărțit între 
Adriana Teodorescu (Hunedoa
ra) la 50 m și Simona Sava 
(Galați) la 100 m. De fapt, cele 
două tinere înotătoare n-au fă
cut decît să... schimbe locurile 
în această întrecere finală, am
bele dovedindu-se cele mai 
tenace și mai bine pregătite. 
Oricum, este de relevat faptul 
că în clasamentul primilor 6 
s-au aflat cu precădere tineri 
și tinere din centre ale țării 
care dispun de bazine adecva
te și de profesori-antrenori cu 
o bună calificare.

Rezultate tehnice. FETE, 50 
m : 1 Adriana Teodorescu (Hu
nedoara) 34,92 ; 2. Simona Sava 
(Galați) 35.15 : 3. Simona Nemeș

(Brașov) 35,52 ; 4. Claudia Milu 
(Prahova) 36,31 5 5.—6. Adelina 
Bodi (Timiș) și Claudia Suciu 
(Cluj) 38,04 ; 100 m : 1. Simona 
Sava (Galați) 1:19,60 ; 2. Adria
na Teodorescu (Hunedoara) 
1:20,40 ; 3. Claudia Milu (Pra
hova) 1:22,75 ț 4. Simona Nemeș 
(Brașov) 1:22,86 ; 5. Adriana
Bodi (Timiș) 1:28,65 ; 6. Clau
dia Suciu (Cluj) 1:31,13. BĂ
IEȚI, 50 m: 1. R. Pîrvulescu 
(Buc) 27,62 ; 2. C. Mateianu 
(Galați) 29.69 ; 3. M. Pascariu 
(Timiș) 29,70 ; 4. Z. Feran (Bi
hor) 29,97 ; 5. B. Mosoia (Ar
geș) 30,27 ; 6. O. Tîrboiu (Pra
hova) 30,47 ; 100 m : 1. R. Pîr
vulescu (Buc.) 1:01,55 ; 2. M. 
Pascariu (Timiș) 1:06,85 ; 3. Z. 
Feran (Bihor) 1:07,75 ; 4. Al. 
Lucian Mic (Mureș) 1:07,88 ; 5.
B. Mosoia (Argeș) 1:08,57 ; 6.
C. Orezanu (Constanța) 1:09,77.

Pe județe : 1. Galați 25 p, 2. 
Timiș 21 p, 3. București 18 p.

Tiberiu STAMA

FEM1N1N • VOINȚA PLOIEȘTI 
— RAPID BUCUREȘTI 2433—2447 
p d (scor individual 2,5—3,5). 
Plolegtencele se află la a doua 
infringere pe arena propriei Ra
pid a Jucat foarte bine. cele 
mal precise jucătoare fiind Ele
na Găman — 429 și Elisabeta 
Clobanu — 429. De la gazde s-a 
remarcat doar Constanța Con
stantin — 418. (O. Bălteanu — 
coresp.) • VOINȚA ORADEA — 
VOINȚA Tg. MUREȘ 2224-2287 
(2—4). Prin retragerea din acti
vitate a Silviei Berlnde, echipa 
orădeană a slăbit mult și, in 
plus, Ibolya Mathe, care de re
gulă este una dintre cele mal 
bune jucătoare, a jucat acum 
.sub orice critică — 352 ! De la 
mureșence s-au impus ndiko 
Szasz — 419 și Maria Todea — 
417. (L Ghișa — coresp.) • PE
TROLUL BAICOI — LAROMET 
BUCUREȘTI 2501—2443 (3—3).
Performera întîlnirll a fost ju
nioara bucureșteană Maria Gaș- 
par cu 433 p. Tot de la Laro- 
met s-a mal remarcat Stela An
drei — 431. De la Învingătoare 
cele mal mari rezultate le-au ob
ținut Magdalena Roșu — 429 și 
Liliana Negreanu — 425. (S. Brin- 
zea — coresp.) • C.S.M. RES’ 
ȚA — VOINȚA ODORHFI
3478—2366 (5—1) • VOINȚA
CONSTANȚA — VOINȚA GA
LAȚI — 2288—2364 (1—5). • GLO-

• Gloria București, campioana țării, învinsă la Sinaia 
@ Voința Tg. Mureș a cîștigat Ea Oradea @ Aurul 
Baia Mare — evoluție modestă la Timișoara @ Olimpia 

București — 3 „bețe" în plus la Român I
BUCUREȘTI — METROM 

2501—2386 (4—2). «
RIA 
BRAȘOV
HIDROMECANICA BRAȘOV — 
VOINȚA TIMIȘOARA 2440—2371 
(4—2). Primele două jucă
toare din echipele respective 
au fost Alexandra Hîrdolu — 
432 șl Elisabeta Dragomlr — 411 
(C. Gruia — coresp.). • OLIM
PIA BUCUREȘTI — VOINȚA 
BUCUREȘTI 2360—2452 (1—5). Vo
ința a jucat bine, avtnd in Marl- 
lena Burcea — 449 — cea mal 
eficace jucătoare. De la gazde 
o singură remarcă: Elena Luca
— 410. (P. Ignatencu — coresp.)
• U.T. ARAD — VOINȚA CRA
IOVA 2434—2294 (5—1) • CON
STRUCTORUL GHERLA — 
LECTROMUREȘ TG. MUREȘ
— 2394 (1—5).

E-
2290

n- 
MA-

MASCULIN • VICTORIA 
MIȘOARA — AURUL BAIA 
RE 4916—4886 (3—3). Joc frumos, 
In care gazdele au reușit să în
vingă pe băimăreni după ultima 
manșă de „izolate" (Popa 96 — 
Bice 61 I) Cele mai mari puncta
je le-au avut: Popa — 853,
Math o 852, respectiv Gergely 859 
șl Bice 835. (C. Crețu — coresp.). 
« METALUL ROMAN — OLIMPIA 
BUCUREȘTI 5167—5170 (3—3). O

MAIIGimil LA flNAUlt CAMPIGNAILIOR NAJIONALE DE GIMNASTICA
(Urmare din pag. 1)

ne dau speranțe pentru apro
piatele întreceri. Ne referim, 
cu deosebire. Ia Celestina Popa

Siu, ca Si 
Atena, au
se spune, 
exercițiile

la Balcaniada de la 
fost aplaudați, cum 

la scenă deschisă la 
liber alese. Din 

doi renrezen-

CAMPIONATUL' DE HOCHEI
(Urmare din pag. 1)

lui Fekete in repriza a doua, 
dar portarul oaspeților se re
marcă prin plasamentul și si
guranța sa. Cu toate acestea, 
talentatul Gliga îl va învinge 
de două ori (min. 30 și 33) în 
urma a doua șarje spectaculoa
se. Se părea că Steaua va ter- 

. mina învingătoare pentru că în 
min. 47 Gerczuj va ridica sco
rul la 4—2. Dar Sport Club 
are o revenire spectaculoasă și 
in trei minute și jumătate va 
egala. Astfel, în min. 49 I. 
Bartalis profită de o greșeală 
a portarului Netedu și reduce 
diferența, pentru ca în min. 52 
Gereb, pe contraatac, să ega
leze in.tr-un moment în care 
echipa sa se afla în inferiori
tate numerică ! Au arbitrat : 
N. Enache (la centru), 

și M. Dinu.
celelalte meciuri : Dina-
— Viitorul Gheorghenl 
(9—1, 7—2, 4—4). Au mar- 

Lukacs 3, Be- 
Pisăru, 
I. ~

Gh.
Mîcu 

In 
mo 
20—7 
cat : Caval 3. 
jan 3 Kemenes 2,
Gherghișan, L. Csata, I. Po- 
povici, Bedo, Eros, Costea, So- 
lyom, Crăciun (D), Toke 3, 
Gergely, E. Csata, A. Sandor, 
Zsigmond (V). IMASA —Meta
lul Rădăuți 13—4 (6—0, 4—1,
3—3). Au marcat : Pali 2. Sandor 
2. Vișan 2. Mihăiescu. Andrees- 
cu. Balla. Divoiu. Dumitrache. 
Nuțescu Columban (IMASA). 
Chinrianov 3. Chisciuc (M). 
Progresul M. Ciuc — Dunărea 
Galați 13—0 (6—0, 3—0, 4—0) ! 
Au marcat : Sandor 3, Szentes 
2, E. Antal 2, Petres 2, Balogh, 
Peter, Z. Antal, K. Csiki.

noua sen era tie

Marius Tobă, cel mai autentic reprezentant al gimnasticii re}i- 
țene, eveluind spectaculos la cal cu minere 

Fotografii Fetru FUCHS — Reșița
și Eugenia Golea, care au do
vedii multă maturitate oomne- 
titWnală. ambiție si dorință de 
afirmare. Ld se alătură Dana 
Dumitra. Lenuta Rus, Camelia 
Voinea. Laura Cutina, Mariana 
Tudor si Aurelia Dobre, a căror 
prezentă în finalele campiona
telor a fost marcată de execuții 
bune sl ele au perspective certe 
de îmbunătățire a programului 
lor de concurs. Toate aceste a- 
precieri se referă la programul 
liber ales. în ce privește exer
cițiile impuse, Ia acest capitol 
sportivele noastre fruntașe nu 
au atins încă cota necesară 
pentru această perioadă, fie
care gimnastă mai avînd încă 
de corectat, la togte aparatele, 
aspecte importante, care Pot 
cîntări foarte mult în balanța 
participării echipei noastre la 
viitoarele campionate mon
diale. Nu ne îndoim că antre
norii lotului au tras si ei con
cluziile ce se impun pentru 
ca perioada care a mal rămas 
Dină la start să fie folosită 
cu maximă eficientă. Aceasta 
cu atît mai mult ■ 
chipa noastră de Ia 
cu mici excepții, va 
matie tînără. Iînsîtă 
rienta întrecerilor 
mare.

Frumoase aprecieri 
la Reșița și băieții. Emilian 
Nicula, care si-a adăugat un 
nou titlu de campion absolut 
în bogatul său palmares. Va
lentin Pîntea. Octavian Iona-

tanti s-au distantat din „plu
ton" : Marius Gherman, ple
cat de la C.S.S. Sibiu, activind

la lotul olimpic de la Reșița 
si legitimat la Dinamo Bucu
rești. si resiteanul Marius 
Tobă, cu prezente remarcabile 
atît în concursul general, cît 
si în finalele pe aparate. Din 
Păcate, si în cazul băieților 
se poate vorbi de neajunsuri 
în însușirea programului Im
pus. La masculin ratările, im
perfecțiunile. neputința de a 
duce DÎnă la capăt exercițiul 
în unele probe au fost mai vi
zibile si. desigur, mai supără
toare. Cei mai buni performeri 
ai tării, ne-am convins, ma
nifestă o mare dorință de a-si 
etala pregătirea, si ei au arătat 
că la liber alese pot obține 
De Plan international note ri
dicate. La bară fixă am avut 
surpriza ca în finală, nu mai 
DUtin de trei gimnasti (Emilian 
Nicula. Marius Gherman. Ma
rian Teodorescu) să aibă exer
ciții si execuți] care pot riva
liza cu cele mai bune presta
ții pe plan mondial. Rămîne 
ca sportivii noștri să arate că 
pot fi competitivi si la Impus, 
căci numai astfel pot aspira 
la afirmarea în marile între
ceri de gimnastică.

partidă extrem de disputată, în 
care victoria s-a decis la ultima 
bilă I Silviu Belivacă (O) a întrecut 
pe Marin (M) cu 899—818. S-au 
evidențiat Isciuc de la gazde — 
908 șl Tudor de la oaspeți — 901. 
(I. Vega — coresp.). @ CHIMI
CA TÎRNAVENI — CONSTRUC
TORUL TG.
(4-2).
Petca . . .
— 890 (I. Ducan
INDUSTRIA
TURZII — 
DORHEI 5029—4929 (3—3)
ROMET BUCUREȘTI — 
STRUCTORUL GALAȚI 
5172 (4—2) • CHIMPEX
STANȚA — PETROLUL 
NA 5112—4882 (4—2). •
TROMURES TG. MUREȘ 
TALUL HUNEDOARA 5334—4952 
(4—2). Joc la discreția mureșe
nilor, care au avut în Silvestru
— 940 și Siklodi 
lent! realizatori, 
tatei e celor doi 
tajele celor mal 
reni par cifre 
Popa și Țelnar 
Albu — coresp.) •
TUL BRAȘOV _____  ___
STANȚA 5272—5043 (5—1) CUUOS- 
cutul international Iosif Tismă- 
nar continuă să fie cel mai bun 
jucător brașovean, acum el 
punctînd 961. De la constănteni 
s-a detașat Costică Frigea — 886. 
(G. Lorac — coresp.) • C.F.R. 
TG. MURES — UNIO SATU MA
RE 4976—4904 (3—3). • CAR-
PATI SINAIA — GLORIA BUCU
REȘTI 5043—5001 (3—3). Prima
victorie a sinăienilor și prima 
înfrîngere a bucureștenllor în 
acest campionat. Omul de bază 
din echipa campioană, Gloria. 
Al. Cătineanu a jucat nepermis 
de slab — 8G7. Performerii celor 
două formații au fost Vasile O- 
vldlu — 895 și. respectiv. Vasile 
Tudor — 865 (V. Feldman — co
resp.).

MUREȘ 5151—5093 
Principalii realizatori : 

910 și, respectiv, Bene 
coresp.) •

SIRMEI C1MPIA 
TEIINOUTII.AJ O- 

• LA- 
CON- 
5219— 
CON- 

CtMPI- 
ELEC- 

— ME

930 exce- 
Fată de rezul- 

mureșenl, punc- 
eficace hunedo- 

foarte modeste : 
cite 864 ! (C. 

RULMEN- 
C.F.R. CON-

AL CI
Săptămî 

turilor di 
turneul f; 
national o 
După, cun 
vor fi pr 
pugiliști a 
cerit aces 
putării „z 
el foști sa 
tării. Cele 
ficați la , 
care cate; 
se vor adt 
derației — 
ai lotului 
fost preze 
la Sofia.

Program 
va avea 1 
ora 18. d

HAj
La incite 

pionatului 
Divizia „A 
zintă astte
L
2.
3.
4.
3.

Dinamo 
Steaua 
„Poli" ' 
H.C. Mii 
Constr.

8. Știința 
" Carpațl 

Dinamo 
Univ. C 
Met. B- 
Constr.

12. Relon S

7.
8.
9.

10.
11.

Astăzi, d< 
cală d« h.

Divizia „A“

ELECTRA BUCUREȘTI, Ri

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE MOTOCROS PE ECHIPE
(Urmare din pag. 1)

La clasa 250 cmc, favoritul 
E. Mulner (Steaua) nu a dat 
satisfacție din aceleași motive : 
nu a avut pregătirea fizică ne
cesară celor 30 de minute de 
efort intens si complex — mo- 
tocrosul cere calități atletice, 
rezistentă fizică deosebită — 
si nici resursele psihice nece
sare unei lupte care se desfă
șoară metru cu metru, pînă 
la sosire. în prima manșă a 
abandonat. In a 2-a a început 
foarte bine, dar nu a rezistat 
pînă la canat, așa 
început. De remarcat,
ceastă clasă, lupta dintre 
Enceanu (St. Roșu Erasov) 
A. IJies (Steaua), cîstigată 
acesta din urmă, realmente 
ultimele . sute de metri.

Clasamentul etapei : clasa 
cmc 1. IRA Tg. Mureș 70 p 
Torpedo, Zărnești 45 p ; 3. 
lana Cîmpina 43 
cmc : 1.__ . ~
2. St. Roșu Brașov 
Iul C. Lung 24 p ; 
1. Steaua 65 P l 
Gheorghe 59 p ; 3. 
șov 46 p ; Clasa 
Steaua 65 p; 2. Flacăra Aut. Mo- 
reni 35 p ; 3. St. Roșu Brașov

cum 
la

al

cu cit e-
Montreai. 
fi o for- 
de
cu

expc- 
mlză

au cules

a 
a- 
A.
si 

de 
De

50 
: 2. 

____ , Po- 
impina 43 p ; Clasa 80 
1. Torpedo Zărnești 74 p;

30 p; 3. Musce- 
clasa 125 cmc î 

2. Electro Sf. 
St. Roșu Bra- 

250 cmc ; 1.

11

SERBĂRILE PREDEALULUI
OFICIUL JUDEȚEAN DE TURISM BRAȘOV- 

PREDBAL, ÎMPREUNA CU I.T.H.R. BUCU
REȘTI, organizează prima ediție a „Serbărilor 
Predealului" în perioada 11—13 octombrie 1985. 
Serbările sînt organizate în colaborare cu Con
siliul popular al orașului Predeal, Comitetul 
județean al U.T.C. Brașov, Casa de cultură 
Predeal, Consiliul județean de cultură șl edu
cație socialistă Brașov.

TEMATICA : Acțiunea va puncta deschide
rea sezonului turistic de toamnă in stațiunea 
Predeal; cu același prilej se vor marca 180 
ani de la atestarea primei așezări în locali
tatea Predeal, 100 de ani de la crearea pri
mului consiliu comunal și 50 de ani de la 
transformarea localității Predeal în oraș.

PROGRAMUL : vineri 11 octombrie, ora 17 : 
vernisajul expoziției fotografice „Predealul 
ieri și azi" — hotel „Orizont" ; ora 18,30 : masă 
rotundă pe tema „Prima monografie completă

a stațiunii Predeal" — hotel „Orizont" ; ora 
20 : seară cultural-dlstractlvă (se va prezenta 
programul „Retro-recordlng" — la restauran
tul „Cioplea" din Predeal) ; sîmb&tă 12 oc
tombrie, ora 9 : drumeții montane pe traseele 
spre cabana Susai, cabana Trei Brazi, stațiu
nea Pirîu Rece (plecarea cu ghid însoțitor din 
fața dispeceratului de cazare) ; ora 17 
chlderea clubului - ■
rasa „Bulevard" ; 
lui „Cotele 
„Bulevard" 
chestral, ia 
„Bulevard", 
brie, ora 10 : 
aer liber la cabana Trei Brazi și cabana Cio
plea Vechi. în fiecare zl, la principalele uni
tăți se vor organiza expoziții de artă culinară.

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

des- 
„Amlcll Predealului" — te- 
ora 18 : prezentarea filmu- 

inalte ale Predealului" — terasa 
ora 19,30 : seri cu program or- 

restaurantele „Orizont", „Cioplea", 
„Rozmarin" ; duminică 13 octom- 

manifestări cultural-sportive In

32 p ; CLASAMENT FINAL 
campionatului. Clasa 50 cmc ; 1. 
Poiana Cîmpina (C. Dumitru, C. 
Vingherzon) 189 p ; 
Mureș 178 p ; ’ ~
clasa 80 cmc : 
nești (E. DOr, 
Bogdan) 290 p 
Lung 184 p ;
șov 120 p : clasa 125 cmc : 1. 
Steaua (Fl. Pop, T. Cîmpan. M. 
Butuza) 285 p ; 2. Electro Sf 
Gheorghe 178 p ; 3. St. Roșu 
Brașov 157 p; clasa 250 cmc : 1. 
Steaua (E. Mulner, A. Illes) 241 
p ; t. Torpedo Zărnești 171 p ; 
3. Electro Sf. Gheorghe 132 p.

Pe pista de la Sîngeris au 
concurat. în aceeași zi. și spor
tivii de la T.S.K.A. Moscova, 
în frunte 
mondial Vladimir 
care, firesc, a avut si cea mai 
bună evoluție. Ei au participat 
la această competiție in cadrul 
concursului International dotat 
cu „Cupa Steaua".

2. IRA Tg. 
3. Steaua 151 p ; 
1. Torpedo Zăr-

C. Cristea, I. 
; 2. Muscelul C. 
3. St. Roșu Bra- 

clasa 125 cmc

cu vicecamnionul 
Hudiakov

NOU RECORD ÎN

Iată clteva amănunte din penultima etapă 
zlei „A" de lupte libere.

BUCUREȘTI, Triunghiularul 
găzduit de sala Asociației spor
tive Electra, într-o- organizare 
la înălțimea exigențelor compe- 
tlționale ale primului eșalon di
vizionar, a fost deosebit de dis
putat. Tînăra formație Electra, 
alcătuită In majoritate din ju
niori, a fost revelația reuniunii 
șl, credem, a întregii etape. Ti
nerii luptători de la Electra nu 
s-au lăsat impresionați de va
loarea unor sportivi cu îndelun
gată experiență. Așa se explică, 
de pildă, succesul juniorului 
Teodor Vlad — unul dintre cel 
mai tineri divizionari „A" (în 
vîrstă de... 16 ani) — obținut, la 
cat. 62 kg, în fața..............
pion republican de ______  _ _
Gheorghe (Vulcan București)

In primul meci ' _ 
puternica echipă Vulcan ____
tă, reamintim, pe locul 3 la edi
ția de anul trecut) a depășit la 
scor, cum era șl de așteptat, pe 
Jiul Petrila, A urmat întîlnirea 
dintre Electra șl Jiul, în care 
favorită era formația oaspete, În
vingătoare în tur, tot la Bucu
rești, cu 8—2. întrecind toate aș
teptările, tinerii luptători bucu- 
reșteni au repurtat victoria. 6—4, 
la capătul multor partide spec
taculoase și de ridicat nivel teh
nic. Juniorul Adrian Cuculea a 
„urcat" cu două categorii față de 
limitele categoriei sale obișnuite 
(la „82 kg", in loo de „68 k 
șl. cu toate acestea, a reușit 
să-l învingă clar la puncte (6—3), 
pe Vasile Savu.

întîlnirea Vulcan — Electra s 
după meciurile de la primele 6 
categorii Electra conducea 4—2! 
tn continuare Insă luptătorii de 
la Vulcan n-au mal pierdut 
nimic șl tn final au cîștlgat cu 
6—4.

triplului cam- 
seniorl Petre

al reuniunii, 
(situa-

Costin CHIRIAC

„PDEMIDL TINERETULUI"
Lansat din start, Samir a tre

cut repede la conducerea cursei, 
fiind urmat de Onuca. Din spate 
au venit apoi Daciana șl Suris, 
iar pe partea opusă cel 4 con- 
curcnți s-au grupat. La jumăta
tea turnantei. Samir a galopat 
șl a ieșit din alergare, la con
ducere treoînd Onuca, insă Da
ciana a atacat puternic, obțl- 
nind o victorie facilă intr-un 
nou record valoros: 127,3. An
trenorul M. Dumitru merită feli
citări pentru acest succes, ca și 
D. Todută care a reușit 4 vic
torii, cu Tenor in cursa de fond, 
Toporaș in cea de viteză (recor
dul realizat — 1:23.4 — nemal- 
avînd nevoie de comentarii), 
Trandafir tntr-un final electri
zant, șl Samaila. fără probleme. 
Din reuniunea de duminică am 
mai remarcat victoriile Iul Lami
nor, cu S Stănilă tn sulky, tn 
cursa amatorilor. Rod, In real 
progres, Tunica, intr-un record 
contradictoriu si Focșa. Aceasta 
din urmă Insă a fost gratulată 
cu victoria de către handicapeuri. 
dar recordul său pune sub sem
nul întrebării timpii anunțați (pu
blicul spectator reclamă prezența 
unul ceas electronic).

H I P I S M
BEZULTATE TEHNICE: Cursa I: 

1. Tunica (R.I. Nicolae) 1:32,9, 2. 
Osina. Cota: cîșt. 2. Cursa a n-a: 
1. Samaila (Toduță) 1:28,5, 2. Rul- 
bist. Cota: cîșt. 3, ev. 22. Cursa 
a IH-at 1. Laminor (Stănilă) 
1:27,6, 2. Oazan, 3. Străina. Cota: 
olșt. 2, ev. 17. ord. triplă 215, 
triplu I—n—m 402. Cursa a TV-a:
1. Focșa (Marciu) 1:33,6, 2. Sl- 
mena, 3. Hipolit. Cota: cîșt. 2,40, 
ev. 22. ord. triplă 68. Cursa a 
V-a: 1. Toporaș (Toduță) 1:23,4,
2. Sudltu. Cota: cîșt. 3, ev. 20.
Cursa a Vl-a: 1. Tenor (Toduță) 
1:26,1, 2. Hrenița, 3. MCUn. Cota: 
cîșt. 2. ev. 11 ord. triplă 
Cursa a VU-a: 1. Daciana 
Dumitru) 1:27,3, 2. Onuca. 3. 
rîs. Cota: cîșt. 4, eiv. 48. 
triplă 713, triplu V—VI—VH 
Cursa a Vin-a: 1. Trandafir
(Todută) 1:26,0, 2. Silica, 3. Tu- 
fișoara. Cota: cîșt. 3, ev. 80, ord. 
triplă 164. Cursa a ix-a: 1. Rod 
(Popescu) 1:34,4, 2. Jebel. Cota: 
c4șt. 6. ev 40, ord. închisă.

A. MOSCU

308.

ord. 
1209.

BRAILA. 
duminică • 
plecat nen 
formației 1 
ambele înt 
rurl nete ’ 
așteptat u> 
Progresul 
puternica 
Hidrotehnic 
dele au șl 
se anticipa 
Nicotină I: 
sul a pier 
3—71 în de 
Hidrotehnic 
5—4, partid 
ENACHE-c

BRAȘOX 
sala Dlnan 
mai bună 
Oradea, cai 
tul Tg. Mi 
pele frunte 
tlve, cu 3- 
Brașov cu 
s-a reabllil 
cînd pe C< 
GRUIA —

CRAIOVA 
cerilor din 
Tg. Jiu, v 
cele trei ] 
cu C.S.M. 
ța CIuj-Nai 
blana Bucu 
uă partide 
blana a d< 
8—3, iar C 
CU 8—i. (Ș'

ZALAU. 1 
ra a depus 
tru a ciștlf 
tel etape, 
minime dir 
tre cele d 
se afla Di 
pe primul 
vlnsă pînă 
urmă, Arm 
4—8, dar a 
țină victori 
talul IURT 
pus CU ■ 
«gat șl Oi 
lugojene. (1

TIMIȘ O Al 
etapele ani 
ui ori a
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Cat 2: 1 
lei *1 8 vai 
Cat 3: 25,7 
Cat 4: 86,: 
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a 40 Iei; C 
Cat I: 3.90 
LA CATEG

• Astăzi 
ZI pentru 
tragerea e



riitoarc la caîiiți

NATIONAL DE BOX

DERBIUL IN TREI MOMfNTE
I
I
I
I
I

oficia numai 
purtători ai

două gale de la orele 15,30 și 
18,30, joi și vineri de la orele 

iar duminică 
la ora 10, fi-

Etapa s;-a încheiat, comentariile continuă

sm- 
bal, 
>re-

3
3
6
5
7 
0
1
2
1 
1
5 
0

18 „semifinalele" 
20 octombrie, de 
nai ele.

la Galați vor 
arbltri-judecători . 
ecusoânelor A.I.B.Â. și A.E.B.A. 
Colegiul centra] a hotărit să 
oficieze Ia tuneul final : Du
mitru Banciu, Gabriel Danciu, 
Gheorghe Chivăr șl Mitică Enc 
(București). Laurcnțiu Vlad 
(Cluj-Napoca). Ion Damian 
(Călărași), Ștefan Munteanu 
(Timișoara), Grîgore Dăncilă 
(Drobeta Tr. Severin), Nicolae 
Duda (Craiova), Nicolae Iones- 
en (Brăila), Aii Rișad (Constan
ta). Nicolae Mocsar (Oradea) și 
Cornel Tucă (Galați).

ACTUAL1TATI
„TROFEUL SPORTUL" 

PENTRU EFICACITATE

I
I

1. Măricel Voinea (H.C. Minaur) 
100 de goluri; 2—3. Vasile Stin
gă (Steaua) șl Mlhai Zaharia 
(Rdonul) 88: 4. Lucian Vasdache 
(Constr. Arad) 87; 5. Adrian Bon
dar (Știința) 85; 6. Miroea Gra- 
bovsehi (Dinamo Buc.) 77; 7. A- 
lexandru Folker (Poli) 68; 8. La- 
dislau Kapomay (Constr. Oradea) 
59; 9—10. Benone Nlcoiescu (Dl
namo Brașov) și Vasile Avram 
(Metalul) 57; 11—12. Gabriel Ma
rian și Gheorghe Dumitru (Uni
versitatea) 56.

I
I
I

Chiar dacă Sportul studențesc 
n-ar fi obținut surprinzătorul 
punct în derby-ul cu Steaua, tot 
am fi lăudat echipa din Regie. 
Tot am fi scris rîndurl frumoase 
pentru conducerea Clubului Spor
tul studențesc pentru antreno
rii C. Ardelean u și A. Dima șl 
doctorul Fl. Brătila care mu l-au 
forțat pe Hagl să joace, pentru 
că nu-și refăcuse complet ge
nunchiul sting (ligamentele) du
pă accidentarea cu Xamax, gin- 
dlndu-se. cum ne declara. înain
tea partidei, președintele olubu- 
Ittl, arhitect Barbu Emil Popescu: 
„De Hagi are nevoie naționala 
în meciul cu Irlanda de Nord ți 
el trebuie să fie ta plenitudinea 
forțelor atunci, în acel meci de
cisiv pentru tricolori !“. Un fru
mos exemplu de înțelegere a 
adevăratei responsabilități, de 
subordonare firească a Interese
lor de dub, Interesului major al 
echipei naționale, al fotbalului 
nostru. Nu știm cîte echipe ar 
fl procedat ca Sportul studen
țesc, cîte nti s-ar fl (z)bătut să 
amîne meciul, câte nu i-ar fi fă
cut injecții celui mai bun jucă
tor al echipei ca să nu piardă 
un meci de campionat, mai ales 
că lipseau ți Munteanu n ți 
Burchel (ultimul, accidentat joi). 
Sportul studențesc a dat un fru-

mos exemplu, care merită să fie 
urmat în viitor I

Sportul studențesc a dștigat, 
deci surprinzător un punct. Sur
prinzător, pentru că avea efecti
vul descompletat, pentru că ju
case... cum jucase, joi. în Cupa 
U.E.F.A. șl părea învinsă moral, 
așa cum, dealtfel, și începuse 
derby-ul cu Steaua. Dar. rămasă 
tn 10 oameni, echipa studențeas
că și-a strîns rindurile după 
pauză șl a oferit în repriza se
cundă o jumătate de oră de joa 
peste așteptări, cu apărare aten
tă (Cazan, M. Mihail, Pană șl 
lorgulescu în final și Speriata 
bătîndu-se pentru fiecare minge), 
cu un Țlcleanu muncitor șl un 
Șerbănică util și cu contraatacuri 
tăioase purtate de Coraș caTe, 
rănit în orgoliu, avea să ofere 
o repriză secundă pe măs-ura lui, 
el nespingînd în final de partidă 
(min. 86) un balon din... careul 
propriu și cu un M. Sandu pe 
fază, exact cînd a ' ", 
penâlty-ul respins de Ducadam.

Steaua a pierdut primul punct 
(ca șl... Manchester United I), 
pentru că a crezut prematur că 
a și ctștigat partida... dacă nu 
joacă Hagi. Gînd Înșelător. în
treținut și de replica modestă a 
adversarului în prima repriză. 
Aoest prim punct pierdut de 
campioni poate să însemne o lec-

trebuit, la

★
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dispută lntîlnirea internațională ami
nte Steaua șl Sel. Armatei turce. I

libere
I
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U.M. din localitate a obținut, de 
■stă dată, succese pe linie : 6—4 
cu A.S.A. Oradea șl 7—3 cu 
C.S.M. Reșița. Trebuie să sub
liniem că A.S.A. este una dintre 
echipele bine cotate și deci suc
cesul formației timișorene In fa
ța acesteia se cuvine a fi apre
ciat ca atare. De altfel, ni se 
pare concludent rezultatul aces
teia. 9—I, obținut în partida eu— ._ _ _ . coresp.).C.S.M. (C. CHEȚU
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Admirabilă această echipă era- 

loveană: ja numai două zile du
pă un meci de mare încărcătu
ră nervoasă, cum a fost cel cu 
A.S, Monaco, a obținut o nouă 
victorie, de data asta ta campio
nat, allnilnd o formație mult di
ferită față de „ll“-le din anii 
trecuțl. cane adusese atitea sa
tisfacții în competițiile interna
ționale europene de club. Să 
mal adăugăm că formația craio- 
veană a oferit și oferă în conti
nuare osatura echipei naționale, 
care s-a calificat anul trecut în 
faza finală a Campionatului Eu
ropei șl e pe cale de a traversa 
anul viitor Oceanul, ta Mexic, Ia 
turneul final al Campionatului 
mondial I

Să-I reamintim pe cei „11“ care 
au Instalat șl menținut Craiova 
în aria cupelor europene: Lung 
— Negrilă, Ștefănescu, Tîlihoi, 
Ungureanu — Țlcleanu, Irlmescu, 
Bălăci — Crișan. Cămătaru, Cîrțu, 
în imediata lor apropiere Bel-

deanu, Geolgău, Donose, Ad. Po
pescu, toți ia fei de valoroși ca 
oricare dintre cel pe care l-ar 
fi putut înlocui. Azi (mal bine- 
zis sîmbăta trecută. în meciul cu 
F.C.M. Brașov) formația alb-al- 
bastră este cu totul alta: Lung — 
Negrilă, Cățoi (Ștefănescu), Tili- 
hol, M. Slănescu — Gfcă Popes
cu n, Irlmescu, Mănăilă — Ba
dea (Oct. Popescu), Geolgău, 
Bleu, Deci, în afară de apărare, 
a cărei alcătuire aproape că nu 
diferă de cea de acum 3—4 ani, 
modificări structurale în celelal
te linii ale echipei. Șl cu toate 
astea, 3—8 șl eu A S. Monac» șl 
eu F.C.M. Brașov 1 Desigur, nu 
se poate pune semnul egalității 
între câștigătoarea „Cupei Fran
ței* șl echipa de la poalele Tîm- 
pel, dar cele două victorii reali
zate la scoruri identice probează 
că noii jucători, produși la Cra
iova ca pe bandă rulantă (feli
citări antrenorilor din Bănie 
pentru „ochiul* cu care îșl selee-

MUNICIPIUL GH, 
Ghiu-dej. Reuniunea 
lltate a fost dominată 
tia gazdă, C.S. Onești, 
această echipă a realizat 
victorii Ia scoruri mai . ... 
obișnuite 10—0 cu URBIS Bucu
rești și 9—1 cu Forestierul Tg. 
Secuiesc ! Să adăugăm și suc
cesul echipei locale ta partida cu 
Dunărea Galați : 6—4. Forma
ția gălățeană are Insă meritul 
de a fi ieșit învingătoare ta cele
lalte două partide 1 8—2 cu 
URBIS șl același scor cu Fores
tierul. (GH. GRUNZU — CO- 
resp.).

ODORHEI. Beneficiind de „a- 
vantajul terenului" dar șl de o 
garnitură redutabilă, Lemnarul 
din localitate s-a impus dar tn 
triunghiularul cu Constructorul 
Hunedoara (7—2) șl cu C.S.M. 
Sf. Gheorghe (8—2). Deosebit de 
disputat a fost însă medul ce
lor două echipe oaspete. De 
altfel, rezultatul de egalitate, 
5-5, este edificator. (A. PIALO- 
GA — coresp.).

SATU MARE. Meciuri extrem 
de echilibrate în partidele triun
ghiularului din localitate : 5—5
Unio Satu Mare e- C.S.M. Cluj- 
Napoca, 6—4 Unio — Rapid ‘ 
și tot 6—4 Rapid — C.S.M. 
tan KOVACS coresp.).

în sala clubului Steaua __
Capitală a avut loc triunghiula
rul CESAROM București — C.S. 
Arad — Electromureș Tg. Mureș, 
restant din etapa a rv-a a Di
viziei A de lupte greco-romane. 
Formația arădeană a înregistrat 
victorii în ambele partide sus
ținute : 7—2 CU CESAROM șl 
5—4 cu Electromureș. în cel de 
al treilea meci, echipa bucu- 
reșteană a pierdut la limită, 
4—6, lntîlnirea cu Electromureș. 
(Nicolae ȘTEFAN — coresp.).

Arad 
(Zoi*

din

Afin. 51 al meciului Dlnamo -
Varga, S. Răducanu inscrie

țle. Autosupraestlmarca sau sub
estimarea adversarului și iritarea 
la greșelile de arbitraj i-au îm
piedicat pe steliști să-și facă jo
cul obișnuit. Talentul și valorile 
Stelei obligă la tratarea cu res
ponsabilitate a fiecărui meci.

Un ultim capitol al revenirii 
noastre — arbitrajul. L-am res
pectat pe M. Neșu ca jucător, Ei 
respectăm ca om pentru serio
zitatea sa, îl apreciem- ca un ar
bitru foarte corect, Insă trebuie 
să-1 spunem că o anumită rigi
ditate (manifestată duminică, prin 
anularea avantajului) șl momen
te de neatenție (care au dus la 
nevalidarea unul gol, la o eli
minare pripită, la decizii Inverse, 
unele de neînțeles) l-au prezen
tat șl de data aceasta (vă amin
tiți derby-ul “
tă Steaua - 
Iova 7 1) sub cota necesară me
ciurilor tari, 
pe liste F.I.F.A. 
mult mai mult 1

Mircea M. IONESCU

din toamna trecu- 
Universitatea Cra-

De la un arbitru 
se așteaptă

țlonează copiii ca și pentru pri
ceperea de a-1 modela, de a le 
transmite știința fotbalului) sînt 
apțl pentru marea performanță. 
Cine auzise pină mal ieri, alaltă
ieri, de Gică Popescu n, de Ba
dea. de Miliai Stănescu (care a 
făcut primii pași în fotbal la 
Calafat) și chiar de Ciorolanu 
(dacă n-ar fi fost meciul cu Cer
te)...), chemați să la locul unor 
internaționali ca Bălăci, Țlcleanu, 
Ungureanu, Beldeanu, Cîrțu 1 
Asta ca să nu mai amintim de 
ceilalți jucători leșlțl din rezer
vorul craiovean.

S-a accidentat Cămătaru 7 A 
' apărut Geolgău, cu cele două go
luri ale sal© în poarta lui Ettorl. 
N-a marcat Geolgău cu F.C.M. 7 
Iată-I pe Bleu, acest jucător de 
profilul lui Cîrțu, cu trei goluri 
In poarta brașoveană ! „Banda 
rulantă* craloveană continuă să 
producă I

Mircea TUDORAN

'DIVIZIA „C“- REZULTATELE ETAPEI A VlII-a 
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SERIA I
Metalul Rădăuți — Șiretul Paș

cani i—o (0—0), Laminorul Ro
man — C.S.M. Buoecea 5—0 (2—0), 
Carpați Gălăneștl — Zimbrul Și
ret 1—0 (1—0), Explorări Cîmpu- 
lung Moldovenesc — Electro-Lu- 
ceafărul Botoșani 3—0 (2—0), Mi
nerul Gura Humorului — Relo- 
nul Săvineștl 2—1 (0—1). Con
structorul Iași — Cetatea Tg. 
Neamț 2—0 (1—0), Cristalul Doro- 
hoi — Avîntal Frasin 2—0 (2—0), 
Celuloza-Bradul Roznov — Danu
biana Roman 2—1 (1—0).

Pe primele locuri in clasament, 
după etapa a VIH-a: 1. MINE
RUL GURA HUMORULUI 21 P 
(10—3), 2. Șiretul Pașcani 19 p 
(17—4), 3. Laminorul Roman 16 p 
(15—3)... pe ultimele locuri: 15. 
Avîntul Frasin 4 p (5—17), 16. 
Luceafărul Botoșani 3 p (4—11).

SERIA A D-a
Chimia Mărășețtl — C.S.M. Bor- 

zești 1—1 (0—1), Textila Buhuțî
— Minerul Comănești 3—2 (1—1). 
Victoria Gogești — Volnța-Pctro- 
Ustul Rm. Sărat 1—0 (0—0), Pro
letarul Bacău — Petrolul Moî- 
nești 2—0 (2—0), Luceafărul Ad- 
jud — Unirea Negrești 1—0 (1—0),‘ 
Mecanica Vaslui — Steaua-Meca- 
nlca Huși 3—0 (1—0), partizanul 
Bacău — Unlrea-Dlnamo Focșani 
1—2 (0—0). Constructorul-Fiacăra 
Odobeștl — Inter Vaslui 0—0.

Pe primele locuri: L UNIREA 
FOCȘANI 16 p (20—9), 2. Prole
tarul Bacău 15 p (16—13), 3. Me
canica Vaslui 15 p (13—12)... pe 
ultimele locuri: 15. Minerul Oo- 
mănești 6 p (9—16), 16. Voința
Rm. Sărat 5 p (3—20).

SERIA A III-a
Granitul Babadag — Ș.N.-C.S.Ș. 

Tulcea 1—1 (1—0) — B-a jucat
la Măein, Metalul Buzău — Chi
mia Brăila 1—0 (0—0),

Portul Galați — Victoria Tecuci 
0—0, Laminorul Vizlru — Arru- 
bîum Mă cin 2—0 (0—0), Petrolul 
lanca — Chimia Buzău 2—0 
(2—0), Carpați Neholu — Ancora 
Galați 1—0 (0—0) — s-a jucat la 
Miztl, Progresul Isaccea — AJS.A. 
Buzău 3—2 (1—0), FEPA 74 Bîr- 
lad — Petrolul Berea 2—1 (1—1).

Pe primele locuri: I. CHIMIA 
BRAILA 16 p (15—6), 2. Petro
lul lanca 16 p (13—7), 3. FEPA 
74 Blriad 15 p (16—8)... pe — 
mele locuri: 15. Laminorul 
zlru 8 p (9—15), 16. A.S.A. 
zău 5 p (11—12).

SERIA A IV-a
Sportul „30 Decembrie*

F.C.M.-Dunăreană Giurgiu 
Portul Constanța — I.M.U.- 
Medgidia 1—2 (1—0), VI- 
Chirnogi — Olimpia 
3—6 (0—0), Voința

— LS.C.I.P. Ulmenl 
Marina Mangalia —

2.
ulti- 

VI- 
Bu-

2-0

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
PREȘ de rnîlne 9 octombrie a.c. 
Procurațl-vă din timp bilete cu 
numerele dv. preferate !
• A început vînzarea biletelor 

la tragerea EXCEPȚIONALA 
PKONOExpres de duminică 13 
octombrie. în cadrul a 6 extra
geri, în două faze, cu un total 
de 42 numere, parțidpanțllor 11 
se oferă alte noi posibilități de 
a putea intra In posesia unor 
importante cfștîguri în AUTO
TURISME „DACIA 1300* fla am
bele faze ale tragerii), precum 
și excursii în R. P. Ungară. Se 
poate dștiga și cu 3 numere din 
6 sau 3 extrase. Consultați pro
spectul acestei atractive trageri

șl jucațl din vreme numerele dv. 
alese !
• JUCAȚI LA LOZ ÎN PLIC I 

Un îndemn binecunoscut pentru 
acei ce îndrăgesc acest sistem de 
joc. în această perioadă, agen
țiile Loto-Pronosport șl vtnzăto- 
ril volanțl din întreaga țară o- 
feră spre vînzare (în afara se
riilor obișnuite, speciale șl a 
Lozului marilor dștlguri) șl LO
ZUL TOAMNEI — emisiune spe
cială limitată de sezon, eu dș- 
tiguri suplimentare acordate din 
fond special, începînd cu auto
turisme „OLTCIT SPECIAL*, pre
cum șl alte numeroase sume de 
bani.

(1—0), 
C.SJȘ, 
itorul 
bozia 
stanța 
(1-0), _ . 
talul Mangalia 0—1 (0—1),
mental Medgidia — Ș.N. Olteni
ța 5—1 (1—0). Unirea Slobozia — 
Unirea Urzlceni 7—0 (3—0). Vic
toria Tăndărei — Electrica Con
stanta 4—1 (1—0).

Pe primele locuri 
SLOBOZIA 18 p (22—6) 
tul Constanta 15 p

- LS.C.I.P. Ulmenl 14 
Viitorul Chirnogi 14 
penalizată cu 2 p... 
locuri: 15. Eleotrica . 
p (5—16), 16. Marina Mangalia
8 p (6—21).

SERIA A V-a
Metalui Mija — MECON Bucu

rești 4—1 (2—1), Tehnometal 
București — Abatorul București 
1—1 (0—1), TUPS Chitila — Con
structorul IACPB Giurgiu 2—0 
(0—0), Visoofil București — Me
talul București 1—4 (1—0). Avi
cola Crevedla — Chimia Găeștl 
4—0 (3—0). Danubiana București
— Autobuzul București 0—1 (0—1), 
Cimentul Fleni — Electrica Tltu
1— 0 (0—0). Voința București —
Flacăra roșie București 3—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. AUTO
BUZUL BUCUREȘTI 17 p (16—2), 
2. IUPS Chitila 17 p (13—6), 3. 
MECON București 16 P (14—9)... 
pe ultimele locuri: 15. Construc
torul IACPB 6 p (7—12), " ” 
lectrtea Tltu 5 p (6—13).

SERIA A Vl-a
Recolta Stolcăneștl — 

muncitoresc Caracal 1—0 
Automatica Alexandria - 
tronistul Curtea de __
(4—0), C.F.R. Craiova — ROVA 
Roșiori 1—2 (0—1). Armata Cra
iova — Progresul Corabia 0—3 
(0—2) Textila Roșiori — Pro
gresul Băilești 2—0 (0—0) Viito
rul Soornlcești — Dacia Pitești
2— 0 (0—0) Chimia Tr. Măgurele
— Constructorul T.CJ. Craiova

Slo- 
Con- 

2—0 
Me- 
Cl-

1. UNIREA
2. Por- 

(14—5), 3.
p (18—6), 4. 
p (12—5) — 
pe ultimele 
Constanța 3

ie. E-

Sportul 
(0—0), 

- r.lee- 
Argeș 7—0

Rapid (2—1) : bine angajat de 
al doilea gol al dinamoviștiler.

Foto : Aurel D. NEAGU

ȘTIRI @ ȘTIRI
• AZI, la brașov, pe sta

dionul Tractorul, cu începere de 
la ora 15.30, Lotul U.E.F.A. ’86 
va întîlni echipa Tractorul Bra
șov, din Divizia .,B“ (C. GRUIA 
— coresp.).
• meciuri de verificare 

ALE LOTULUI DE TINERET. Tn 
vederea completării lotului re
prezentativ de tineret, pe unele 
posturi deficitare, lotul va sus
ține tn această săptămînă două 
jocuri de verificare. Astfel, m!i- 
ne, la Baia Mare (ora 15). lo
tul de tineret va întîlni divizio
nara „B* din localitate. F.C. 
Maramureș. Antrenorii C. Drăgu- 
șin, P. lordănescu și V. Kraus 
au convocat următorii jucători s 
Vodă și Zlotea-portari ; Comă- 
nescu, Mirea, Baîcea. Cireașă, 
Cîrstea. Weisenbacher sl Cristea- 
fundași ; Botezan. Mujnal, Bica, 
Lazăr, C. Alexandru și Bălan- 
mljlocașl ; Șoiman, Soare, Țir- 
lea. Muntean și Bobaru-înaîntașL

Sîmbătă, pe stadionul Dlnamo 
din Capitală (ora 15), selecționa
ta de tineret a Bucureștiului va 
avea ca adversară formația de 
Divizia „A* Dlnamo. De pregăti
rea selecționatei se ocupă antre
norii R. Troi. Gh. Timar, V. 
Suciu, Șt. feodot și O. Nlță.
• SELECȚIONATA DE JU

NIORI U.E.F.A. '88 va susține 
în cursul acestei săptămînl două 
partide de verificare în compa
nia reprezentativei similare a 
R.D. Germane. Prima întilnire se 
va desfășura azi, la Brăila, pe 
stadionul Municipal, cu începere 
de la ora 15.30. Cea de a doua, 
joi, 10 octombrie, la Tulcea (ora 
15). în deschiderea acestui al 
doilea ioo a fost programată In- 
ttlnlrea Delta Tulcea — Ș.N. Tul
cea, din cadrul „Cupei Fo’ 
nîei". Pentru partida de azi. de 
la Brăila, cei doi antrenori al 
lotului, C. Tllvescu si V. Cojc- 
caru, intenționează să alinieze 
următorul „11“: Tcne-Tatu,
Bucur, Stan, Munteanu-Oprea, 
Minea, Aprodu, Stănici-Rădu- 
cloiu. Dumitru.

5—0 (4—0) Viitorul Drăgășani — 
Metalul Alexandria 2—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. ROVA 
ROȘIORI 22 p (23—9), 2. Auto
matica Alexandria 19 p (20—1), 3. 
Viitorul Soornlcești 14 p (14—11)... 
pe ultimele locuri: 14. Dacia Pi
tești 
iova 
iova

Cna- 
Cra-

8 p (9—12), 15. Armata 
8 p (15—19), 16. C.F.R. 
5 p (5—12).

SERIA A VH-a
Minerul Motru — Minerul 

tăsari 6—4 (2—2), Metalurgistul 
Sadu — Dierna Orșova 6—1 (2—1), 
Armătura Strehaia — Minerul A- 
nlna 1—0 (1—0). Gloria-Panduril 
Tg. Jiu — Minerul Oravița 1—0 
(0—0). Minerul Moldova Nouă — 
Petrolul Țlclenl 2—0 (1—0), Glo
ria Reșița — Mlnerul-Mecanlzato- 
rul Simian 5—0 (0—0), Chimistul 
Rm. Vîloea — Metalul Oțelul 
Roșu 1—0 (0—0). Forestierul Bă- 
benl — Jiul Rovinari 1—1 (1—0).

Pe primele locuri: 1. PANDU
RII TG. JIU 21 p (19—2), 2. Mi
nerul Motru 16 p (18—7), 3. Glo
ria Reșița 15 p (16—4), 4. Minerul 
Moldova Nouă 15 p (19—8)... pe 
ultimele locuri: 14. Petrolul Țl- 
clenl 7 p (11—12), 15. Metalul O- 
țelu Roșu 7 p (8—16), 16. Mine
rul Mătăsarl 6 p (10—17).

SERIA A VlII-a
Dacia Orăștle — Victoria CA- 

lan 2—0 (0—0), Strungul Chlșlneu 
Criș — Rapid Arad 1—0 (0—0), 
Șoimii Lipova — Unirea Sînnloo- 
lau 3—1 (0—1), U.M. Timișoara — 
Obillci Sînmartlnu Sîrbesc 2—1 
(1—0), C.F.R Simerla — Mtnerul- 
Știlnța Vulcan 2—1 (2—1), Uni
rea Tomnatic — Minerul Certej 
4—0 (2—0). C.F.R.-Victoria Caran
sebeș — C.S.M. Caransebeș 1—1 
(0—5), C.S.M. Lugoj 
Paroșenl 2—0 (0—0).

Pe primele locuri:

Mă-

Minerul

Pe primele locuri: 1. STRUN
GUL CHIȘINEU CRIȘ 18 p (17—6),
2. U.M. Timișoara 15 p (13—12),
3. Minerul Paroșenl 14 p (17—9)... 
pe ultimele locuri: 15. C.F.R. Ca
ransebeș 8 p <8—14), 16. CS.M. 
Caransebeș 7 p (8—14).

SERIA A IX-a
Mineral Șuncuiuș — 

rleșul Turda 1—1 (0—1), 
Gherla — Steaua-C.F.R. 
poca 1—0 (0—0), Metalul 
Gloria Beiuș 2—0 (0—0), 
metalul Cluj-Napoca — 
I.R.A. Cluj-Napoca 1—1 
Metalurgistul Cugir — Unirea Va
lea lui Mihai t—0 (1—0), Oțelul 
Or. dr. Petru Groza — Voința 
Oradea 5—1 (2—0). Industria s1r- 
met Cîmpla Turzll — Recolta Sa
tanta 2-5 (2—0), Meoanica Alba 
Tulia — Mineral Or. dr. Petru 
Groza 3—2 (2—1'.

Pe primele locuri: L STICLA 
TURDA 16 p (23—12), 2. Meta- 
tortrirtiu Cugir 16 p (17—6). 3-

Sticla-A-
Olimpia 

Chij-Na- 
Aiud — 
Electro- 

ViHorul- 
(0-1).

Metalul Aiud 16 p (10—5)... pe 
ultimele locuri: 14. Minerul Șun- 
euiuș 7 p (9—15) 15. Electrome-
tal duj-Napoea 7 p (9—22). 16. 
Unirea Valea lui Mlhai 6 p (3—11).

SERIA A X-a
Minerul Baia Sprie — CUPHOM 

Baia Mare 4—1 (3—1), Chlmla-
Victoria Zalău — Minerul Săr- 
mășag 1—0 (1—0), Energia Be-
olea.n — Unlo Satu Mare 2—0 
(1—0), Chimia Tășnad — Vic
toria Cărei 1—2 (0—1), Lă puțul
Tg. Lăpuș — Minerul Băiuț 1—0 
(0—0), Someșul Satu Mare — Mi
nerul Bălța 1—0 (1—0), Chimfo- 
rest Năsăud — Bradul Vlșeu 
3—0 (0—0) Oașul Negrești — Mi
nerul Rodna 2—1 (0—1).

Pe primele locuri: 1. UNIO
SATU MARE 15 p (21—9), 2. Vic
toria Cărei 15 p (16—7). 3. Chi in
to rest Năsăud 15 p (14—8)„. pe 
ultimele locuri: 14. Chimia Tăș
nad 9 p (9—10), 15. Minerul Săr- 
mășag 9 p (5—12). 16. Minerul
Rodna 8 p (7—12).

SERIA A Xl-a
Progresul Odorhei — Lacul 

Ursu Sovata 2—0 (0—0). Metalul 
Sighișoara — Mureșul Luduș
1— 0 (1—0), Minerul Baraolt —
Viitorul Gheorgheni 3—1 (2—0).'
Electromureș Tg. Mureș — Oțe
lul Reghin 3—2 (1—2), Minerul
Bălan — Carpați Agnita 3—1 
(2—0). Inter Sibiu — C.S.U.-Me- 
canîca Sibiu 2—1 (1—0). Metalo-
tehnlca Tg. Mureș — Unirea 
Cristuru Secuiesc 5—2 (3—1). Mu
reșul Toplița — Unirea Ocna Si
biului 2—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. META- 
LOTEHNICA TG. MUREȘ 19 p 
(25—12), 2. Inter Sibiu 17 p (16—5), 
3. progresul Odorhei 14 p (12—8)... 
pe ultimele locuri: 14. Oțelul Re
ghin 8 p (9—11), 15. Mureșul To- 
pilța 8 p (9—14). 16. Unirea Cris
turu Secuiesc 7 p (10—16).

SERIA A XII-a
Torpedo Zărnesti — Minerul Fi- 

lipești 2—0 (I—0). Carpați Sinaia
— Petrolul F.S.H. Bălcol 1—0 
O—O), I.P.T. întorsura Buzăului
— Mobila-Măgura Codlea 3—o
(0—0), Victoria Dorești — Poia
na Ctaptaa 3—4 (1—1). Electro
Sf. Gheorghe — Precizia Săcele
2— 1 <1—I). Nitramonia Făgăraș
— Metrom Brașov 2—0 (1—0),
Chimia Brazi Ploiești — Utilajul 
Făgăraș 3—0 (0—0), Metalul Tg. 
Secuiesc — Cimentul Hoghiz 2—0 
(1—0).Pe primele locuri: 1. POIANA 
CIMPINA 26 p (14—10), 2. Nitra- 
monla Făgăraș 17 p (16—3), 3- 
Torpedo Zărneștl M P (11—8)... 
pe ultimele locuri: 15. Chimia 
Brazi 6 p (5—S), 1«. Utilaju! Fă
găraș I p (6—17).

Rezultatele ne-au fori transmi- 
M de către corespondenții noștri 
voluntari «in localitățile rrapec- 
ttve.



ELEMA
(Urmare din pag. 1)

Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
avut, după ceremonia sosirii, 
o intiinirc protocolară cu to
varășul Li Xiannian, președin
tele Republicii Populare Chi
neze. și tovarășa Lin Jiamei.

Au participat tovarășii Valen
tin Ceaușescu Ion Dincă, prim 
viceprim-ministru al guvernu
lui, Ștefan Andrei. ministrul 
afacerilor externe, alte persoane 
oficiale.

Au luat parte tovarășii Li 
Peng, vicepremicr al Consiliu
lui de Stat, Chcn Muhua, consi
lier de stat, Ye Fei, vicepreședin
te al Comitetului Perma
nent al Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari, Song 
Jian, președintele Consiliului de 
Stat pentru Știință și Tehnolo
gie. membri ai conducerii unor 
ministere si organisme centrale. 

Tovarășul Li Xiannian a adre
sat, și cu acest prilej, un căl
duros bun venit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu si tovarășei 
Elena Ceaușescu și a salutat 
vizita pe care o întreprind în 
Republica Populară 
un eveniment de o 
însemnătate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit in numele său și 
al tovarășei Elena Ceaușescu, 
pentru invitația de a vizita Re
publica Populară Chineză, pen
tru primirea plină de căldură și 
ospitalitate ce le-a fost făcută.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Li Xiannian au evocat cu 
satisfacție bunele raporturi ro- 
mâno-chineze. dezvoltarea 
mai intensă a conlucrării 
multiple planuri dintre 
două țări.

In acest cadru, subliniindu-se 
importanța dialogului Ia nivel 
iualt. rolul său determinant, 
s-a apreciat că actuala vizită 
reprezintă un moment deosebit 
de important pentru dezvolta
rea și întărirea relațiilor din
tre partidele, popoarele și ță
rile noastre. manifestîndu-se 
convingerea că înțelegerile Ia 
care se va ajunge vor conferi 
dimensiuni tot mai ample prie
teniei și colaborării româno- 
chineze.

tntilnirea a decurs 
biantă cordială, de 
și stimă.

Chineză ca 
deosebită

tot

într-o am- 
înțelegere

★
Tovarășul Nicolac 

secretar general al 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
$1 tovarășa Elena Ceaușescn au 
avut, luni după-amiază. o înttl- 
nire nrotocolară cu tovarășul 
Hu Yaobang. secretar general 
al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Chinez.

La intîlnire, care s-a desfășu
rat tntr-o ambiantă caldă, prie
tenească. au participat tovarășii 
Valentin Ceaușescu, Ion Dincă,

Ceaușescu. 
Partidului

„CUPA DAVIS"
Cu două excepții (Marea Bri

tanic — Israel, 2—1, ultimele 
două meciuri de simplu terml- 
ntadu-se luni seara tîraiu, și 
Argentina — U.R.S.S., l—l re
zultatele celorlalte două partide 
de simplu nefitad cunoscute 
din cauza diferenței de fus 
orar) actuala rundă a „Cu
pei Davis" a luat sfirșlt. Marea 
întrebare — care vor fi finalis
tele 7 — a primit răspuns s re
prezentativa B.F.G. (pentru pri
ma oară ta finală din anul 1979!) 
va încerca să învingă Suedia, 
în decembrie, urmare a celor 
două victorii categorice (5—3), 
din semifinale, împotriva 
Cehoslovaciei (ultimul med 7 
Westphal — Mecir 6—3. 8—4) și 
respectiv Australiei. Italia (3—1 
cu Chile, ultimul med anulat), 
Spania 13—2. cu Japonia) șl 
Ibgostavla (4—1. cu Franța D se 
mențin ta grupa mondială, ur- 
mînd ca cea de a 4-a dștlgătoare 
a meciurilor de baraj să fie cu
noscută după partida Argentina — 
U.R.S.S. Pe de altă parte. Noua 
Zeelandă (3—o, în finala grupei 
Asia. în oompania Coreei de 
Sud) șl Mexicul (4—1, în Anala 
zonei Ameriell. contra Braziliei) 
s-au calificat ta grupa de elită 
a tenisului mondial.

CUPA MONDIALĂ" LA ATLETISM
nov (UR.S.S.) 31,72 m. Andrei
(Eu. — Italia) 21,14 m; ciocan:
Tamm (UR.S.S.) 82,12 m, Rode- 
tiau (R.D.G.) 73,44 m, Logan
(S.U.A.) 76,68 m.

CANBERRA. Publicăm astăzi 
cile va dintre rezultatele înregis
trate în ultimele două zile de 
întreceri ale competiției atletice, 
pe echipe, dotată cu „Cupa mon
dială", care a fost cîștlgată acum, 
Ia a patra sa ediție, de forma
țiile R.D. Germane (feminin) si 
Statele Unite (masculin).

La zi

„FOTOGRAFII” LA SOSIRE.-

membru al Comitetului Politic

1Executiv ai C.C. al P.C.R., prim 
viceprim-ministru al guvernului, 
Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe, alte persoane 
oficiale.

Au luat 
membru 
Politic al 
consilier de stat, 
șeful Secției pentru relații ex
terne a C.C. al P. C. Chinez, 
Qian Qichen, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
alte persoane oficiale.

Cu acest prilej, 
Hu Yaobang a i 
partea conducerii 
Comunist Chinez și 
sonal, un salut 
tovarășului - Nicolae 
și tovarășei Elena 
împreună eu urarea 
că de bun venit, manifestîndu-șî 
convingerea că vizita pe care 
o .întreprind va deschide noi 
perspective bunelor relații 
chino-române.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat, in numele conduce
rii Partidului Comunist Român 
șl ai său personal, un cald sa
lut tovarășului Hu Yaobang, 
conducerii Partidului Comunist 
Chinez. In același timp, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a ex
primat satisfacția pentru noua 
vizită pe care o face în Repu
blica Populară Chineză, subli
niind că ca pune în evidență 
trăinicia și profunzimea rela
țiilor prietenești dintre parti
dele și țările noastre, precum 
și dorința comună de a Ie ri
dica la un nivel tot mai înalt, 
în interesul progresului și 
bunăstării ambelor popoare, al 
cauzei generale a socialismului 
și păcii in lume.

★
In onoarea tovarășului Nicolae 

Ceaușescu. secretar general _ al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu a fost oferit 
un dineu oficial de către to
varășul Li Xiannian. președin
tele Republicii Populare Chi
neze.

In marca sală de recepție a 
Palatului Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari _ înal- 
tii soli ai poporului român au 
fost intîmpinati cu căldură, la 
sosire, de președintele Republi
cii Populare Chineze. Li Xian
nian. si de tovarășa Lin Jiamei. 
de aiti tovarăși 
de partid si de 
neze. Au fost 
rile de stat ale

In timpul dineului, desfășu
rat intr-o atmosferă de caldă 
prietenie, tovarășii Nicolae 
Ceaușescn si Li Xiannian au 
rostit toasturi, care au fost ur
mărite eu larg interes și subli
niate cu vil aplauze.

parte Chen Muhua, 
supleant al Biroului 
C.C. al P.C. Chinez, 

Qian Liren,

tovarășul 
adresat, din 

Partidului 
a sa per- 

călduros 
Ceaușescu 

Ceaușescu, 
prieteneas-

din conducerea 
stat a R.P. Chi- 
intonate imnu- 
celor două țări.

$

g
g

g
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Simbătă: FEMEI: 100 m: Gâhr 
(R.D.G.) 11,10, Jackson (Ara. —
Jamaica) șl Jirova (U.R.S.S.) 
11,30; 800 m: Wâchtel (R.D.G.)
2:01,57, Kratochvilova (Eu. — Ce
hoslovacia) 2:01,99, Olizarenko 
(U.R.S.S.) 2:02,17; 10 000 m: Cun
ha (Eu. — Portugalia) 32:07,50, 
Klnsely (S.U.A.) 32:19,93, Bonda
renko (U.R.S.S.) 32:27,70; 100 mg: 
Osehkenat (R.D.G.) 12,72, Zagor
ceva (Eu. — Bulgaria) 12,72, Gu- 
șarova (U.R.S.S.) 13,01; BĂRBAȚI: 
400 m: Franks (S.U.A.) " “
SchSnlebe (R.D.G.) 44,72, 
bunike (Af. — Nigeria) 
1500 m: Khalifa (Af. — 
3:41,18, Beyer (R.D.G.) 
Lotorev (R.D.G.) 3:41,92; 
ob.: Kariukl (Af. —
8:39,51, Marsh (S.U.A.) 
Fell (Ara. — Canada) 
4X100 m: S.U.A. 38,10, 
38,31, U.R.S.S. 38,35; 
Conley (S.U.A.) 8,20 m. 
(U.R.S.S.) 8,09 m, Szalma (Eu.
— Ungaria) 8.09 m; prăjină: 
Bubka (U.R.S.S.) 5,85 m. Collet 

Franța) 5,80 m. Bright 
(S.U.A.) 5,40 m; greutate: Tim
merman n (R.D.G.) 22,00 m, Smlr-

44,47.
EgU- 
44,99; 

Sudan) 
1:41,26, 

3 000 m 
Kenya) 
8:38,55, 
8:40,30: 

America 
lungime: 
Emmlan

(Eu.

„MARELE PREMIU

I. A. A. F.-MOBIL11

Duminică: FEMEI: 400 m: Boch 
(RJD.G.ț 47,60 — rec. mondial, 
Vladîklna (UR.S.S.) 48,27, Leat
herwood (S.U.A.) 50,43 ; 3 000 m: 
Bruns (R.D.G.) 9:14,65, Pozdian- 
kova (U.R.S.S.) 9:15,65, Bremser
(S.OAJ 9:2145; 4X100 m: R.D.G. 
41,37 — rec. mondial. U.R.S.S. 
42,54. Europa 43,38 ; lungime :
Dreschsler (R.D.G.) 7,27 m, Cls- 
tiakova (U.R.S.S.) 7,00 m, Lewis 
(S.U-A.) 6,83 m; disc: O-pltz
(R.D.G.) 69,78 m, Savinkova
(UJt^A.) 67.30 m. Marten (Am. 
— Cuba) 66,54 m; BĂRBAȚI: 200 
m: Caetano da Silva (Am. — 
Brazilia) 20,44, Emmeimann 
(R.D.G.) 20,51, Clark (Oceania — 
Australia) 20,73 ; 5 000 m: PadiHa 
(S.UA.) 14:04,11, Mei (Eu. — Ita
lia) 14:05,99, Bultl (Af. — Etio
pia) 14:07,17; 110 mg: CampbeU 
(S.U.A.) 13 35, USOV (UR.S.S.)
13,62. Naumann (R.D.G.) 13,78;
4 X 400 m: S.U.A. 3:00,71, R.D.G. 
3:00,82, Oceania 3:01,35; înălțime: 
SjOberg (Eu. — Suedia) 2,31 m, 
Howard (S.U.A.) 2,28 m, Soto-
major (Am. — Cuba) 2,28 m, 
Paklln (U.R.S.S.) 2,25 m; suliță: 
Hohn (R.D.G.) 96,96 m, 
(U.R.S.S.) 87,40 m.
(S.U.A.) 87,34 m. In 
de la Canberra a 
primei zile a competiției 
strecurat citeva greșeli. Iată for
ma corectă a respectivelor rezul
tate: triplu: Banks (S.U.A.) 17,58 
m, Protsenko (UJI.S.S.) 17,47 m, 
Markov (Eu. — Bulgaria) 17,13 
m. Mai (R.D.G.) 17,07 m; suliță 
F: Gavrilova (U.R.S.S.) 6«.»0 m, 
Felke (R.D.G.) 66,22 m, Whitbread 
(Eu. — M. Britanle) 65,12 m.

Pu-uste
Petranoff 

transmisia 
rezultatelor 

s-au

Din ziua în care a fost o- 
ficializat șl a devenit obli
gatoriu cronometrajul elec
tronic în atletism, ca și în
registrarea pe film a tuturor 
sosirilor la 
de stabilire 
au fost tot 
mal tatîmplă 
la sosirile egale decizia arbi
trilor, după „citirea" fotogra* 
îlel, să nu corespundă, totuși, 
situației de fapt. Anul tre
cut, la J.O., la 100 mg, deși 
au sosit exact ta aceeași 
facțiune de secundă (13,06 s) 
Kim Turner (S.U.A.) șl Mi
chele Chardonnet (Franța), o- 
flclalil au decis ca „bronzul* 
să-l fie atribuit doar atletei 
americane. Federația franceză 
a contestat hotărîrea șl a re
clamat o medalie pentru Char- 
bonnet. După multe discuții, 
l-a fost acordată, într-un ca
dru soletan, cu prilejul 
rilor mondiale de sală 
Parls-Bercy.

Simbătă, la Canberra, 
tuație asemănătoare, șl 
100 mg : Ginka Zagorceva 
(Europa — Bulgaria) și Cor
nelia

alergări, erorile 
a clasamentelor 
mai puține. Se 
însă uneori ca

Jocu- 
de la

o si- 
tot la

Osehkenat 
terminat ta 

(12,72 s).
ejt ambele 

lasate pe locul întîi, dar 
conducătorii echipei Europei 
au contestat, cerînd ca Za
gorceva să fie singură pe 
primul loc. Restudllndu-se 
Insă fotografia sosirii, juriul 
â hotărft, ta final, ca victo
ria să-l fie acordată alergă
toarei din... R. D. Germană 1 
(r. viL).

(R.D.G.) 
același 

Juriul a 
atlete să

întrunit la Canbera. Consiliul 
Federației internaționale de at
letism amator a stabilit pro
gramul ediției din 1986 a „Ma
relui premiu I.A.A.F.-Mobil" : 
31 mai : San Jose (S.U.A.), 14 
iunie: Bratislava (Cehoslovacia),
I iulie : Stockholm (Suedia), 3 
iulie : Dresda (R.D.G.), 
lie : Oslo (Norvegia), 7 
Helsinki (Finlanda), 8-9 
Moscova (U.R.S.S.). 11 
Londra (Anglia), 15 iulie 
(Franța), 8 august :
II august : Budapesta
ria), 13 • — -
ția), 15 
august : 
tembrie , _
septembrie : Roma (Italia) 
finala.

5 iu- 
lulie : 
iulie : 
iulie : 
: Nisa

Londra, 
(Unga- 

august : Zurich (Elve- 
august : Berlin Oce., 17 

Koln (R.F.G.), 5 sep- 
: Bruxelles (Belgia), 10

S-AU

C. E

ÎNCHEIAT

DE VOLEI
XIV-a a campiona-Ediția a 

telor europene de volei, des
fășurată In Olanda, a adus In 
fruntea ierarhiei echipele mas
culină și feminină ale U.R.S.S. 
care au terminat competițiile 
neînvinse. Iată ultimele rezul
tate Înregistrate In turneele 
finale : masculin, locurile
7—12 : Suedia — Spania 3—1. 
România — Olanda 3—1 (5, 
—5. 13. 6) ; feminin, locurile 
1—6 : U.R.S.S. — R. D. Ger
mană 3—0 (11, 10, 8) ; locurile 
7—12 : Ungaria — Polonia 3—0.

CUPELE EUROPENE LA POLO
Poloistii de Ia Dinamo Bucu

rești — cane îsi asiguraseră 
calificarea în sferturile de fi
nală ale ..Cupei cupelor* după 
primele două meciuri susți
nute In turneul de la Belgrad 
— se numără printre perfor
merii turului preliminar al 
competițiilor europene. Ei au 
cîști gat si cea de a treia par
tidă. pe care au disputat-o în 
capitala Iugoslaviei, impunîn- 
cțu-se în fața valoroasei echipe 
locale Partizan cu 12—11 (1—2. 
3—2. 4—2, 4—5). Hagin fiind 
principalul realizator — 5 go
luri. Astfel, echipa antrenată 
de luiiu Capsa Si Dinu Popescu 
s-a clasat De primul Ioc la 
Belgrad, cu 6 p, urmată de 
Partizan 4 p Aris Salonic 2 d 
și A.T.S.E. Graz 0 d (Aris —< 
Graz 10—7). Primele două for
mații s-au calificat pentru 
faza sferturilor, programată în
tre 18 si 20 octombrie. ' S-au 
mai calificat 7 la GSteborg -» 
Pescara si SO 2 Goteborg ț

C.CJE. : la
Marseille 
pesta, la 
Dubrovnik

Dintre
Marseille — B.V.S.C. 8—7. Ko
sice — Polytechnic Londra 
13—6. Goteborg — Charenton 
11—5. Pescara — Odense 21—7, 
Jug — Alphen 9—8, S.K.K. 
Stockholm — Donau 7—6.

ADVERSARELE
ECHIPELOR NOASTRE IN 

„CUPELE EUROPENE*
IN UNGARIA s-a desfășurat

Marsilia — C.N. 
si B.V.S.C. Buda- 
Dubrovnik — Jug 
si A.Z.C. Alphen.

ultimele rezultate :

e- 
tapa a 12-a, ta care Honved Bu
dapesta (adversara echipei Steaua 
in „C.C.E.") a dispus cu 2—1 de 
Csepel (ultima clasată), prin go
lurile marcate de Detail (mta. 
50), cu capul șl Dajka (mta. 55). 
învingătorii au aliniat formația: 
Andrusch — Nagy, Caraba, Cseh
— Sallai, Fitos, Gyimesl, Detail
— Bodonyi, Dajka, Kovacs. Alte 
rezultate : Ferencvaros — M.T.K.
1— 1, Uj pești Dozsa — Videoton
2— 0, Bekescsaba — Vasas 1—1, 
Szombathely — Volan 1—1, Pecs
— Zalaegerszeg 2—4, Debrețin — 
Siofok 2—1, Tatabanya — GyOr 
2—0. In clasament conduce Hon
ved cu 19 p, urmată de Pecs 
16 p, Tatabanya 14 p. Iată pro
gramul următoarelor meciuri ale 
formației Honved : 9 octombrie, 
cu Ujpestl Dozsa, 19 octombrie 
cu Pecs, 26 octombrie, cu De
brețin (toate la Budapesta).

După tragerea la sorți a me
ciurilor din etapa a doua a 
„C.C.E.", antrenorul echipei Hon
ved, Imre Komora, a declarat ur
mătoarele unul redactor al zia
rului „Nepsport" : „După ce am 
eliminat pe Shamrock Rovers, ne 
gindeam care ar fi adversara cea 
mai potrivită. Noi spuneam că 
partenera cea mal puternică ar 
putea H reprezentanta României, 
Steaua București. Așa a șl fost 1 
Știu că echipa română joacă in 
forță, În viteză și luptă pentru 
fiecare minge. Sincer să fiu, aș 
fi preferat ta loc, ehlar și pe 
C. F. Barcelona. Lupta pentru 
calificare cu Steaua va fi foar
te strtasă. Noi slntem dezavanta
jați că susținem primul meci a- 
easă, unde va trebui Insă să ne 
asigurăm calificarea..."

IN U.B.S.S„ ta etapa a 28-a, 
Dinamo Kiev (adversara Univer
sității Craiova ta „Cupa cupe
lor"), a jucat la Vilnius, unde a 
pierdut eu 1—0. Totuși, ea con
duce ta clasament cu 39 p, ur
mată de Spartak Moscova — 37 
p (ambele cu cite 27 jocuri). E- 
chipa din Kiev are ptaă acum 
următorul bilanț :
’27 16 7 4 49—17 39 ; 

neral.
14 10 2 2 27— 5 22 ; 
13 6 5 2 22—12 17 ;

Golgeterul echipei este Biohin. 
cu 10 puncte, Dinamo Kiev a 
jucat ieri cu S.K.A. Rostov (re
zultat care nu ne-a parvenit 
ptaă la închiderea ediției). Ur
mătoarele meciuri : 19 octombriej 
cu Spartak la Moscova, la 1 
noiembrie, cu Ararat 
propriu.

IN PRELIMINARIILE

pe teren

C.M.

desfășu-In zona Africii s-au 
rat două meciuri importante în 
cadrul preliminariilor C.M. La 
Rabat, Maroc — Libia 3—0 (1—0). 
Am înscris: Merry (din penatkp 

45), Timouni (min. 80) 
(min. 90). Surpriză la 

Tunisia — Algeria 1—I 
Pentru Învingători an

ta min. 
șl Aziz 
Tunis : 
(1-2) 1 
marcat Madjer (min. 23), Menad 
(min. 44 și 87) și Said (min. 66), 
iar pentru gazde Rakbotd 
(min. 15).

Ambele partide au avut loc ia 
cadrul primei manșe, urmind ca 
ptaă la 18 octombrie să aibă 
loc returul. Echipele Învingătoa
re (după cele două manșe) se 
vor califica pentru turneul final 
din Mexic.

CAMPIONATE

IUGOSLAVIA (et. 9). Osijek — 
Hajduk Split 2—0, Partizan Bel
grad — Mostar 2—0, Vojvodina — 
F. C. Sarajevo 1—0, Zenlța — 
Pristina 3—0, Vlnkovicl — Su- 
tleska 3—1, Rijeka — Titograd
3—1, Dinamo Zagreb — Vardar 
Skoplje 2—2, Sloboda Tuzla — 
O.F.K. Belgrad 5—0. Zeleznicear — 
Steaua roșie 2—5. Pe primele 

Vlnkovicl 13 p (9 B, 
12 p (8 j), Steaua roșie 
j) ; pe ultimele : 16—18.
O.F.K., Vojvodina eu

locuri : 
Partizan 
11 P (8 
Vardar, 
cite s p.

clasament ge-

acasă. 
In deplasare.

SPANIA (et. C): Hercules — Las 
Palmas 2—0, C. F. Barcelona — 
F. C. Sevilla 0—0, Cadiz — Athle
tic Bilbao 1—1, Valladolid — 
Osasuna 1—0, Real Madrid — 
Atletico Madrid 2—1, Celts Vigo 
— Zaragoza 1—2, Gijon — San
tander 2—0, Real Sociedad — 
Espanol 1—0 (Betis — Valencia,' 
amlnat). Pe primele locuri : Beal 
Madrid șl 
cite 10 p, 
mele 1 . .
Vigo, Las Palmas toate cu cite 3 p.

Athletic Bilbao, eu 
Gijon 9 p ; pe ultt- 

16—18 : Espanol, Celta

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX O TELEX £ TELEX • TELEX
ATLETISM • Tradiționalul 

maraton de la Kosice a revenit 
anul acesta sovieticului Valentin 
Starikov. înregistrat în 2hl7:13. 
L-au urmat ș Cho Chl Bok 
(R.P.D. Coreeană) șl Ivkov Tol
stikov, (U.R.S.S).

BASCHET • „Cupa 
(M) ; Maccabl — Enud
126—58 : Chemosvit — Fenerbahce 
104—76 ; Merksem — Pesaro 84— 
87 ; Kotkan — Csepel 81—75 ț 
ȚSKA Sofia — Iugoplastika 85—

cupelor* 
Nicosia

,CCE“ E Ymca Helsinki 
Hauker —

84 ; în _
— Sosnowiec 91—81 ; 
Taeby 83—83.

CICLISM « Cursa
Chavllle (249,500 km) 
gată de belgianul Ludo Peeters, 
ta 6h27:36. In continuare: italia
nul Argentin șl 
ambii la 22 s.

Cretell — 
a fost cîștl-

Irlandezul Kelly,

RUGBV • In 
ropean F.I.R.A. 
dia — Olanda 11—6.

campionatul eu- 
(grupa B): Sue-

TENIS • Finală la Fort Laudcrda^ 
le: Navratilova — Graf 6—3, 6—1.'

TIR CU ARCUL • Cîștigătoril 
C.M. — 1985, de la Seul, mascu
lin : McKinney (S.U.A.) 2601 p J 
feminin : Irina Soldatova
(U.R.S.S.) 2595 p.

YACHTING « Velierul „Ubs 
Switzerland", pilotat de P. Fehl- 
mann, conduce cursa în jurul 
lumii, urmat de „Lion New Ze
eland".

S.UA

