
Vizita oficială de prietenie
a tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU, 
împreună cu tovarășa 

ELENA CEAUȘESCU,

PretetaH din hait» târtte, untțt-vt^

ii) R.P. Chineză și R.P.D. Coreeană f
PLECAREA

Li
Republl-

Sîmbătă. 12 octombrie, s-a 
încheiat vizita oficială de prie
tenie pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au intreprins-o 
în R. P. Chineză, la invita
ția tovarășului Hu Yaobang, 
secretar general al C.C. al P.C. 
Chinez, și a tovarășului 
Xiannian, președintele 
eii Populare Chineze,

Ceremonia plecării a 
la reședința înalților 
unde s-a desfășurat 
de rămas bun dintre 
Nicolae Ceaușescu, 
Elena Ceaușescu șl 
Li Xiannian, Însoțit de tovară
șa Lin Jiamei.

avut loc 
oaspeți, 

întîlnirea 
tovarășii 
tovarășa 

tovarășul

PRIMIRE SĂRBĂTOREASCĂ LA PHENIAN
general al Partidului 
Român, președintele 

Socialiste România, 
cu tovarășa Elena 
au sosit simbătă. 12 
intr-o vizită oficială 

în Republica

tovarășa Elena 
întreprinde in 

Democrată Coreeană 
a patra pe care eon

efectuează in țara 
— constituie o nouă

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
cecretar 
Comunist 
Republicii 
împreună 
Ceaușescu 
octombrie, 
de prietenie 
Populară Democrată Coreeană, 
la invitația tovarășului Kim Ir 
Sen, secretar genera! al C.C. 
al Partidului Muncii din Co
reea. președintele 
Populare Democrate

Vizita pe care 
Nicolae Ceaușescu, 
cu -
o 
Populară 
•— cea de _ 
ducătorul partidului și statului 
nostru o 
prietenă 
și elocventă manifestare a bu
nelor relații româno-coreene, a 
dorinței comune de a ridica la 
un nivel superior aceste tradi
ționale raporturi, de a întări și 
mai mult colaborarea și con
lucrarea dintre cele două par
tide, țări și popoare, în inte
resul reciproc, al cauzei socia
lismului și păcii în lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost intimpinați la sosire de 
tovarășul Kim Ir Sen, care a 
adresat inaltilor oaspeți români 
un călduros bun venit pe oă- 
mîntul R.P.D. Coreene. .

Cei doi conducători de partid 
și de stat și-au strîns miinile 
cu prietenie, s-au îmbrățișat eu 
căldură.

Sini salutați, apoi, tovarășii 
Valentin Ceaușescu. Ion Dincă. 
Ștefan Andrei.

Ceremonia sosirii pe aero
portul Sunan din Phenian a 
fost marcată de Înalte onoruri.

Atmosfera sărbătorească de 
pe aeroport a fost întregită de 
acordurile muzicii, de grupu

Republicii 
Coreene.
tovarășul 
împreună 

Ceaușescu, 
Republica

în cca dc a doua tntîlnirc amicala de handbal

ROMÂNIA - UNGARIA 27-19 (echipe

Eva Darvaș va înscrie un nou gol pentru echipa de tineret a 
țării noastre Foto : Aurel D. NEAGU
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu $5 
și tovarășul LI Xiannian s-au^ 
întreținut cordial, cu prietenie.^ 

întîlnirea c-a desfășurat sub0 
semnul stimei șl prețuirii re- 
ciproce, al convingerii comune^ 
că vizita conducătorului parti- 
du lui șl statului nostru a con-#; 
stitult un eveniment de cea^ 
mal mare importanță pentru^ 
dezvoltarea pe mai departe 
marii și trainicei prietenii din-șg 
tre țările, partidele și popoa-^ 
rele noastre, un prilej de-pro- 
fundă satisfacție pentru rezul-^ 
latele remarcabile ale dialogu- 
luj la nivel înalt, care deschid Ș; 
largi perspective amplificării 
și adincirii raporturilor romă-Ș 
no-chineze pe multiple planuri,^ 
in folosul construcției socialiste s? 
in România și China, al cauzei Js 
socialismului și păcii în lume. -5 

l
rile ee au interpretat cu mă
iestrie dansuri populare, de po 
Ucromia costumelor și eșar
felor.

tn această entuziastă am
bianță, tovarășul Nicolae f. 
Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășul Kim Ir 
Sen au luat loc in mașini și 
au părăsit aeroportul, îndrep- 
tindu-se spre Phenian — 
pitala R.P.D. Coreene.

La porțile orașului, copii 
reeni au oferit frumoase 
chete de flori înalților <

l
ca-

5i CO- 
bu- 

oas- 
peți, după care coloana a par
curs marile artere ale Phenia
nului Îmbrăcat în haine de săr
bătoare. Trecerea solilor po
porului român a prilejui pre
tutindeni ovații calde și entu
ziaste ale zecilor de mii de 
coreeni, care, in pofida unei 
ploi puternice de toamnă, au 
ținut să salute ou dragoste pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, să 
le adreseze urări de fierbinte 
prietenie.

Atmosfera festivă, însufleți- 
toare, ealdă și entuziastă in 
care au fost întîmpinați înalții 
oaspeți de Întreaga populație a ă 
Phenianului a luat amploare js 
deosebită In piața din central 
orașului : zeci de mii de tineri 
și tinere purtând evantaie, 
flori, eșarfe multicolore au 
format aid echipe de dan- S? 
suri. grupuri artistice și Ș 
sportive, vibrantul lor me- î; 
saj tineresc transformindu-se 
tntr-un veritabil spectacol ar- 0 
tistie de masă sub semnul 
profundei prietenii.

La reședința rezervată inal-^ 
ților soli ai poporului român sg 
— Palatul Pekhoawon — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu s-aurf
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„Cupa F.R.C.K.“, Azi, în Sala sporturilor din Galați

pe lacul Snagov 

0 RfGATĂ TRADIȚIONALĂ, 
DESfĂȘBRATĂLAÎNĂLTIMf

Timp de trei zile, lacul Sna
gov — parcă mai frumos în 
ținută de toamnă — a reunit 
o adevărată flotilă de caiace și 
canoe, cu seniori și juniori din 
31 de cluburi și asociații spor
tive din întreaga țară. S-a des
fășurat „Cupa F.R.C.K.", în
trecere mereu atrăgătoare, cu 
zeci de echipaje la start, cu 
spectaculoase curse pe cele 9 
culoare, perfect balizate. Com
petiția a stîrnit ambiții, subli
niind că sezonul nautic încă 
nu s-a încheiat. Printre cei mal 
bine pregătiți — in această 
lună în care se pun la punct 
bacurile de iarnă — s-au do
vedit a fi sportivii de la Di
namo. Steaua, Danubiu Tulcea, 
Constructorul Timișoara, Olim
pia București, Delta Tulcea. Ei 
au punctat mai mult în clasa
mentul general pe cluburi, au 
fost animatorii acestor întreceri 
pe 500 și 1000 m.

Așadar, o nouă regată de 
caiac-canoe, la înălțime organi
zată. cu mulți competitori pe 
lacul Snagov, dar și cu mulți 
antrenori și tehnicieni veniți 
să asiste la această tradiționa-

Vusile TOFAN
(Continuare tn nao 2-3)

Frumoasă performanță 

a campioanei noastre 

feminine la popice 

ELECTROMUREȘ
TG. MUREȘ - LOCUL II 

IN C.C.E.
(Amănunte în pag. a 4-a)

Divizia de hochei a debutat cu surprize:

STEAUA Șl SC. M. CIUC AU PIERDUT CÎTE UN MECI
Sîmbătă șl duminică, la Bucu

rești șl Miercurea-Ciuc s-au dis
putat primele partide din cam
pionatul divizionar de hochei 
grupa valorică A, încheiate — 
așa cum stă bine finei competiții 
în care valoarea echipe.lor este 
apropiată — cu două surprize : 
victoria clară reușită în prima

feminine de tineret)
Sîmbătă duoâ-amiază. în 

sala Fioroase i Capitală, 
reprezentativa )< ainină de 
handbal tinerel a tării 
noastre a susținut în compa
nia formației similare a Unga
riei. cel de al doilea meci a- 
mical — o ultimă verificare 
înaintea plecării la cam
pionatul mondial. Rezulta
tul acestui meci : România 
- Ungaria 21—19 (H-7). dună 
ee joi tot echipa noastră cîs- 
tigase cu 24—23.

tn această confruntare ti
nerele handbaliste române 
s-au comportat bine — excen- 
tînd cîteva scurte „reprize" 
în care au slăbit ritmul — de
monstrând că perioada de 
instruire, de omogenizare și 
de finalizare (în teren) a 
cunoștințelor dobîndite a fost

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag a 4-a)

START ÎN TURNEUL FINAL AL

CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE BOX
Azi. la ora 18, în Sala spor

turilor din Galati, va răsuna 
primul gong din cadrul tur
neului final al campionatelor 
naționale de box pentru se
niori. Competiția este aș
teptată cu deosebit interes, iar 
organizatorii au pregătit to
tul în cele mai mici amă
nunte. astfel ca desfășura
rea Întrecerilor să se deru
leze fără cusur.

Delegatul general al reu
niunilor turneului final, cu
noscutul arbitru internatio
nal Petre Epureanu, ne-a 
oferit ultimele amănunte le- 
sate de acest important eve
niment sportiv : ..Pe listele 
de concurs sînt trecut! 108 bo
xeri ; 96 calificați în urma
.zonelor" de acum două săo- 
tămîni. la care s-au adăugat 
membrii lotului reprezenta
tiv care ne-au reprezentat la 
Balcaniada de la Sofia. Pro
gramul galelor este următo
rul : luni de la ora 18, marți 
si miercuri cîte două reu
niuni. de la orele 15,30 și 18,30, 

Dragomir Ilie (stingă) va încerca, prin bexul său spectaculos, si 
cucerească încă un titlu de campion national

zi de Dinamo în fața echipei 
campioane, Steaua, și înfrîngerea 
de ieri a Sport Clubului Miercu
rea-Ciuc de către Progresul 
Miercurea-Ciuc I Dar iată citeva 
amănunte :

BUCUREȘTI. Aproape 7 000 de 
spectatori au asistat sîmbătă și 
duminică la patinoarul „23 Au- 

Igust0* la cele două confruntări 
dintre Steaua și Dinamo. Sîmbă
tă, echipa din șos. Ștefan cel 

4 Mare, împotriva oricăror aștep
tări, a obținut o victorie clară 
cu 8—4 (3—0, 3—3, 2—’), prin
golurile marcate de Lucaci (min. 
2 și 52), Kemenes (min. 12 și 
25), Pis&ru (min. 8), Bedo (min. 
32), Eros (min., 32) și Tureanu 
(min. 41). respectiv V. Huțanu (Continuare naa a 4-a)

Secvență din derby-ul Steaua—Dinamo Foto ; I. BĂNICĂ

joi si vineri semifinalele — de 
la ora 18 sîmbătă o bineme
ritată zi de odihnă, iar du
minică, de la ora 19, ultima 
reuniune cu ode 12 meciuri 
finale. cînd vor fi cunoscut! 
campionii naționali ne anul 
1985“.

Dintre deținătorii titluri
lor din anul trecut numai 
zece îsi vor apăra laurii cu
ceriți : Dumitru Șchiopu (se- 
mimuscăl Constantin Ti toin 
(muscă), Relu Nistor (cocos). 
Nicolae Talpos (pană), Dra- 
gomîr Ilie (ușoară). Nicolae 
Motrogan (mijlocie mică). Va- 
sile Florian (mijlocie). Geor- 
gică Donici (semigrea). Dorin 
Răcaru (grea) si Gheorghe 
Preda (sunergrea). Nu-sl var 
apăra centurile. fiind sus
pendați. Ion Stan (semltl- 
soară) și Rudei Obreja (fleml- 
miilocie).

Deci, de azi oînă duminică, 
nașii multor iubitori de box 
sălăteni vor duce spre Sala 
sporturilor din Galati.

Paul IOVAN

(min. 25), baia (min. 27), GUța 
(min. 29) și M. Popescu (min. 
43), după un joc electrizant, tn 
care tinerii jucători Eriis, Caval 
șl în «pecial Kemenes au fost 
„vioara 1“ a echipei Dinamo. In 
schimb. Steaua a crezut prea 
mult în acel 7—4 înregistrat cu 
citeva zile în urmă, în „califi
cări". Duminică, Steaua, dornieft 
de revanșă, a avut un start fur* 
tunos și in secunda 33 a deschis 
scorul prin Gerczuj (pasă de la 
V. Huțanu), pentru ca in min. 
4 șl 11 secunde același Gerczuj 
(pasă de la Chiriță) să înscria 
al doilea și ultimul gol al par-' 
tldet. Cu toate eforturile dlna-



„RAPSODII DE TOAMNĂ" - AMPLĂ MANIFESTARE „Cupa României" la tenis de masă

CULTURAL - SPORTIVĂ PENTRU TINERII MUNCITORI
Al ÎNTREPRINDERI! BUCUREȘTENE „23 AUGUST"

Duminică pe stadionul 
clubului Metalul din Capi
tală. atmosferă sărbătorească, 
specifică. evenimentelor deo
sebite. Si a fost, intr-adevăr, 
un astfel de eveniment pentru 
sportivii acestui club si pen
tru oamenii muncii iubitori de 
sport din marea întreprindere 
„23 August" : un spectacol 
traditional cultural-sportiv. sub 
genericul 
nă“, 
tul

..Rapsodii 
organizat de 
sindicatului, 

oamenilor 
U.T.C. si

Trompe ții 
în acordurile 
ciadei". ’pe 
oaritia blocuri 
într-o frumoasă 
țnatii de tineri 
albastră a

de toam-
Comîte- 
Consiliul 

Comitetul 
O.D.U.S.

muncii.
Comitetul

dau semnalul si. 
marșului „Da- 

Distă îsi fac a- 
de sportivi 
tinută, for- 
în uniforma 
formațiunilor

„Pentru Apărarea Patriei", 
tineri în costume naționale. 
Tn cîteva minute, gazonul este 
plin de „buchete de flori" 
multicolore. Pe un panou, 
la tribună. citim : „Primii 
în producție, primii în sport". 
Sînt sportivii întreprinderii, 
sînt muncitori din ansamblul 
de cîntece „Faur", al sindica
tului, premiat in Festivalul 
national „Cîntarea României", 
în văzduh este lansat un stol 
de porumbei. Si asistăm, par
că. 1a derularea unui „film" 
color simbolic : „Copii, tine
rețe, porumbei, pace !“ O 
demonstrație de gimnastică 
plină de frumusețe, de grație 
este oferită de micuțele, dar 
cunoscutele gimnaste de la 
..Flacăra roșie". venite să 
dea un plus de frumusețe

spectacolului. Iată si o horă, 
în acordurile rapsodiilor de 
toamnă, un ..căluș" apoi iar 
sport. cu con cursul forma
țiilor clubului si al elevi
lor de la liceele ..23 August" 
si nr. 30. de la școala nr. 85 : 
demonstrații de box de lup
te. reprize de gimnastică 
la locul de muncă, piramide...

„Am linut să pregătim si să 
prezentăm această manifes
tare cultural-sportivă, în cins
tea fruntașilor în producție 
din întreprinderea noastră" 
— ne spune tovarășul Vasile 
Cristea, președintele Comi
tetului sindicatului de la 
„23 August". Frumoasă aten
ție ! Apoi. iată, o altă sur
priză — un concurs al auto

JUVENTUS BUCUREȘTI, ÎNVINGĂTOARE •
ÎN ÎNTRECEREA FEMININĂ I

mobilelor de 
răm evoluția 
al pilotaiului.

epocă. Admi- 
unui maestru 
Dumitru Pre-

zu. cu Fordul său 1935. dar Si 
a unui elev. Adrian Balaș — 
17 ani (Sc. prof. 48). Suita 
întrecerilor sportive ce a 
urmat a fost urmărită cu a- 
nlauze si încuraiări de nu
meroșii spectatori.

Cîstigători : ..Cupa Festiva
lului" la fotbal : formația 
aparatai" 4—2 cu echipa de 

la foriă : tenis de masă — 
D. Fierea (degroșări) ; șah — 
V. Constantin (turnătorie), 
handbal — motoare.

La succesul acțiunii si-au 
dat concursul. printre alții 
Flavius Filip, vicepreședinte 
al clubului. Profesorii G. 
Dumitrescu. Adriana Dumi
trescu. E. Suru.

Viorel TONCEĂNU

ARAD, 13 (prin telefon). 
„Cupa României" rezervată e- 
chipelor feminine de tenis de 
masă a fost cîștigată, pentru a 
treia oară consecutiv, de for
mația campioană — Juventus 
MILMC 1MGB (antrenor: Va
sile Dumitrescu).

Competiția feminină, ca și 
cea masculină de altfel, nu a 
dat deplină satisfacție, dar, 
spre deosebire de aceasta, a 
fost mai echilibrată, cele 16 
formații înscrise pe tabloul de 
concurs realizînd scoruri mai 
strînse. Gradul de interes a 
crescut evident îh faza finală, 
atît candidatele la „Cupă" —, 
Juventus și Metalul C.S.S. Rm. 
Vîlcca — cit și concurentele la 
cel de al treilea loc pe podium 
— C.S.M. Cluj-Napoca și C.S.S. 
2 Știința IJPIPS Constanta — 
mergînd, cum se spune, „cap 
la cap", numai în ultimele 
partide desprinzîndu-se câștigă
toarele.

în componența echipelor fe
minine s-a făcut simțită și mai 
pregnant prezența cadetelor, 
unele formații — cum a fost 
C.S.S. Rovine Craiova — folo
sind din motive tactice copii 
în locul... senioarelor. în gene
re, rezultatele au fost cele 
scontate, surprinzind doar vic
toria obținută cu 10—8 de Pro
gresul IIRUC București în față 
echipei Spartac C.S.S. 1 Bucu
rești.

în finală, Juventus MILMC 
IMGB a întrecut pe Metalul 
C.S.S. Rm. Vîlcea cu 10—7. 
Au realizat victorii: Anca Che- 
!er 3, Cristina Enulescu 2, A-

driana Năstase 2, Carmen Gă- I 
geatu 1 și dublurile Enulescu, I 
Cheler și Năstase, Cocoș pen
tru învingătoare, respectiv Ma- I 
ria Alboiu 3, Ana Ciobancan ■ 
1, Elena Anescu 1. Daniela 
Ghcorghiță 1 și dublu Alboiu, I 
Ciobancan.

ALTE REZULTATE: C.S.M. 
Cluj-Napoca — C.S.S. 2 Știin- | 
ța IJPIPS Constanța 10—8, Ju- | 
ventus — C.S. Arad 10—3. 
C.S.M. Cluj-Napoca — Pro- ■ 
greșul 10—8, Știința — Meta- I 
lurgistul Cugir 10—8, Metalul ’
— Constructorul Tg. Mureș . 
10—4, Juventus — Eternit Ora- I 
dea 10—2, C.S. Arad — Tracto- I 
ruj Brașov 10—0, C.S.M. Cluj- 
Napoca — înfrățirea Tg. Mu- 1 
reș 10—3, Știința — Faimar B. | 
Mare 10—5, Metalurgistul — 
C.S.S. IPC Slatina 10—8, Con- • 
structorul — Unirea Tricolor I 
București 10—5, C.S. Arad — 1 
Progresul 10—8, Metalurgistul .
— Constructorul 10—7, Eternit I
— Tractorul 10—7, Spartac — • 
înfrățirea 10—3, Faimar — 
C.S.S. Slatina 10—5, Unirea I 
Tricolor — Rovine 10—5.

CLASAMENT: 1. Juventus 1 
MILMC IMGB, 2. Metalul » 
C.S.S. Rm. Vîlcea, 3. C.S.M. 
Cluj-Napoca, 4. C.S.S. 2 Știința | 
IJPIPS Constanța, 5-6. C.S. | 
Arad, Metalurgistul Cugir, 7-8. 
Progresul IIRUC București, ■ 
Constructorul Tg. Mureș, 9—12. | 
Eternit Oradea, Spartac C.S.S. | 
1 București, Faimar B. Mare, 
Unirea Tricolor București, 13- | 
16. Tractorul Brașov, înfrățirea I 
Tg. Mureș, C.S.S.I.P.C. Slatina, " 
C.S.S. Rovine Craiova. .

Mircea COSTEA I

C.F.R
paș<

Peste t 
nut s„ 
și pinâ 
mulțurr 
nă, un 
angajai 
dele, ci 
te, dirt 
țiunile 
apărată 
pe oaș; 
numerii 
fac risi 
lor au 
șii nu 
șe intr- 
de Pari 
creează 
tașii se 
finalize 
în mini 
31 (An: 
(Dumita 
lor, în 
șut pe 
(min. 1

Repri 
un răpi 
la prim 
chidă f 
cat în 
centrare

PI

In întreprindere, gimnastică la locul de muncă. Pe stadion, o 
demonstrație în cadrul spectacolului „Rapsodii de toamnă" 

Foto : Aurel D. NEAGU

LA „SĂRBĂTOAREA PESCUITULUI’...
La Sulina s-a desfășurat, zi

lele trecute. „Sărbătoarea pes
cuitului". manifestare comple
tată de diverse alte întreceri 
sportive — atletism, ciclism, 
șah. tenis de masă, tenis de 
cîmp, handbal, volei șl fotbal, 
înscrise pe agenda „Daciadei".

In zorii zilei, la ora... 6, a 
Început concursul de pescuit 
staționar. Pe standurile fru
mos marcate pe faleză au luat 
loc cei 31 de concurent!.

După cîteva minute de la 
semnalul declanșării concursu
lui. asistăm la o frumoasă 
„captură" (somn de 5 kg) a 
mecanicului de la A.C.H. Su
lina Dan Lubric Ignat. între
cerea devine tot mai pasio
nantă si. in final, locul I îi 
revine inginerului Stefan Roșea 
de la Șantierul naval Sulina. 
Concursul de pescuit se în
cheie la ora 9. cind. pe faleză, 
se dă startul la „Crosul pes
carului" cu participarea a nu

meroși tineri, băieți și fete. 
Printre cîstigători s-au numă
rat Marian Parinerzov. Ionica 
Veiciu si Iulian Sipatchin. Co
rina Boicencu. Vasile Dănilă 
si Leonida Marcopol. Dună 
cros au urmat întrecerile de 
ciclism, care au evidențiat 
buna pregătire a lui Dan Con
drat, Mariana Stefan, Ionut 
Alcxe etc. Programul a conti
nuat cu concursul de bărci 
pescărești. în care locul I a 
revenit pescarilor Aurel Luba- 
cov si Constantin Teodoru, cu 
întrecerile de caiac-canoe câș
tigate de Cornel Lebedov si 
Virgil Anghel, cu cele de tenis 
de cîmp. cîstigător Ion Hagiu 
de la A.S. Europolis-Sulina. 
După aceea a urmat un meci 
de fotbal și festivitatea de pre
miere a câștigătorilor. în fi
nal. un nou punct de atrac
ție : „Carnavalul pescarilor".

Dumitru MORARU-SLIVNA

ZILELE MODEI TURISTICE MONTANE
OFICIUL. JUDEȚEAN DE TURISM BRAȘOV-PREDEAL, ÎM

PREUNA CU I.T.H.R. BUCUREȘTI organizează tn perioada 
16—20 octombrie aje. zilele model turistice montane. Acțiunea 
este organizată în colaborare cu Casa de modă — UJjC.C. Bra
șov, I.C.R.T.I.

Tematica : prezentarea noutăților iernii 1©85—1936.
Program î în flecare din cele 5 zile ale manifestării. In uni

tățile „Orizont", „Cioplea* și „Rozmarin* se va prezenta dte 
o paradă a modei turistlco-montane realizată de întreprinderi 
și instituții specialtate tn acest domeniu.

în aceeași perioadă, M unitățile ,,Carmen*, „Bulevard*, Cio
plea* șl „Orizont* vor fi deschise expoziții cru vin Zare a pro
duselor specifice activităților de turism montan.

în seara zilelor de j-od 17 octombrie, vineri 16 octombrie, «îm
băta 19 octombrie 51 dumtaiică 20 octombrie, în cadrul unită
ților „Rozmarin*, „Cioplea* șl „Orizont* vor avea loc seri cul
tural-distractive care vor beneficia de participarea unor ac
tori șl soliști cunoscuțl.'

înscrieri șl Informații la toate agențiile de turism ale I.TJELR. 
București.,

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTU-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA PRO- 
NOEXPRES DIN 13 OCTOMBRIE 

1985

FAZA I. EXTRAGEREA I : 26 
I 45 10 13 25 5 1 ; EXTRAGEREA 
A H-a : 44 2 40 43 45 4 3 36 ; 
EXTRAGEREA A HI-a : 26 11 42 
112 9 41 21 7.

FAZA A K-a. EXTRAGEREA A 
IV-a : 37 42 2S 39 1 36 ;
EXTRAGEREA A V-a : 13 16 29 
26 22 9 ; EXTRAGEREA A VI-a ; 
5 23 34 18 30 45. FOND TOTAL 
de cîștiguri ; uos.eae lei.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 13 OCTOM

BRIE 1985
1. Atalanta — Lecce 1
2. AveHIiJio — Roma i
3. Barl — Internaționale 2
4. Florentina — Napoli X
5. Milan — Como 1
S. Torino — Juventus 2
7. Udinese — Pisa X
8. Verona — Sampdoria 1
». A.sooli — Ijanerosst ■ X

10. Catania — Catanzaro 1
11.. Cesena — Palermo 1
12. F.C. Prog. Br. — Poll, lași

ANULAT
13. Prahova — OțeluJ Galați 2

FOND TOTAL DE CSȘTKfURI : 
881.544 LEI.

IERI, LA RUGBY (JUNIORI), R.C. GRIVITA ROȘIE-
R.C. KELVIN GLASGOW
în primul meci din cadrul 

turneului întreprins în Româ
nia. echipa de iuniori R. C. 
Kelvin Glasgow (Scotia) a în- 
tîlnit, duminică pe stadio
nul din Parcul copilului, for
mația similară a R. C. Gri- 
vita Roșie. în fata căreia a 
cedat cu scorul de 16—0 (10— 
0). Influențat de ploaie si 
de frig, meciul a avut, totuși, 
momente de rugby autentic, 
meritul revenind ambelor 
echipe. Jucînd mai decis, co
la borînd mai prompt si cu un 
Plus de ambiție, tinerii de la 
R. C. Grivita Roșie s-au im
pus. înscriind două eseuri

(SCOȚIA) 16-0 (10-0)
prin Vlad si Iacovache (cel 
de-al doilea transformat de 
Podcanu) si transformând două 
l.p. prin Drăghici și Androne. 
Oaspeții au avut, la rîndul lor, 
cîteva situații de eseuri si 
au ratat 3 l.p.. nereușite care 
le-au... tăiat aripile, posibilita
tea de a acționa ofensiv. To
tuși. au lăsat o frumoasă im
presie prin tehnica lor indivi
duală si de compartiment.

Arbitrului Gabriel Petrescu, 
care a condus foarte bine, i 
s-au aliniat formațiile :

R. C. GRIVITA ROSIE : Ia
covache — Enache. Drăghia. 
Dumitrescu. Androne — Brad.

Podeanu — C. Dinu, Laslea, 
Tufă — Bizu, Toma — Vlad, 
Broscaru. Cr. Gheorghe.

R. C. KELVIN : Bassi — 
Rowand. Sunn, Dow, McDo
nald — Sanderson. Bournett — 
Kemp, Orr. Wolfe — Macrae, 
Petrie — Couper, Blackie, Hay.

Marti, de la orele 14,30. tine
rii rugbysti scoțieni vor iuca, 
tot ne stadionul din Parcul co
pilului, cu XV-le similar al 
Locomotivei București.

Tiberiu STAMA

„CUPA DE TOAMNĂ"

----------- —"“^"Tîrwmn—i.. ....... —i iii ......  n—

REGATĂ PE LACUL SNAGOV
(Urmare din pag. 1)

lă întrecere, să urmărească noul 
drum al caiacului și canoei 
noastre spre viitoarele campio
nate mondiale din vară, din 
Canada. Au urcat podiumul de 
premiere Soroceanu, Polocoșer, 
Miloșoiu. Luca, Marian^ Ciucur 
și Ana tărie de la Dinamo ; 
Defta, Borhină, Anescu și Ba
ciu de la Steaua ; frații Scoică 
de la Marina Orșova ; Spinu și 
Marinescu de la Olimpia Bucu
rești ; Andriev de la Delta 
Tulcea ; fetele de la C.S.U. 
București etc. Au premiat — 
oameni care au contribuit la 
realizarea strălucitelor perfor
manțe ale caiacului și canoei 
românești de-a lungul anilor — 
Radu Huțan, Ivan Patzaichln, 
Corneiiu Bîrsănescu. Maria Na- 
vasart, Aurel Vernescu ș.a. 
F.R.C.K. a pus o cupă în joc, 
dar a și oferit un model de 
organizare a competițiilor pe 
lac !

Rezultate : SENIORI (1000 m) 
— K 1 : 1. D. Soroceanu (Di
namo) 4:10,5, 2. N. Sava (Con
str. Timișoara) 4:13,4. 3. A. 
Nagy (Unio S. Mare) 4:13,7 ; 
C 1 — 1. L. Costache (Dinamo) 
4:35,3, 2. V. Condrat (Steaua) 
4:38,1. 3. G, Haralambie (Danu- 
biu Tulcea) 4:39,8 ; K 2 — 1. 
Dinamo (Luca, Miloșoiu) 3:47,2, 
2. Constr. Timișoara (Davidha- 
zi. Csonti) 3:50,1; C 2 — 1.
Steaua (Defta, Borhină) 4:14,7,
2. Steaua (Anescu, Bariu) 4:17,0,
3. Marina Mangalia (Petrov," 
Filipov) 4:23,5 ; K 4 — 1. Di
namo (Polocoșer, Soroceanu, 
Năstase, Duică) 3:20,3, 2. Di
namo II 3:21,2. 3. Constr. Ti
mișoara 3:22,0, K l (500 m) —
1. V. Polocoșer (Dinamo) 1:57,2,
2. C. Leco (Dinamo) 1:59,2, 3. 
I. Blasko (Dierna Orșova) 1:59,7 ; 
CI — 1. L. Costache (Dinamo) 
2:06,1, 2. V. Condrat (Steaua) 
2:06,5. 3. V. Lehaci (Constr.

Tim.) 2:07,2 ; K 2 — 1. Dina
mo (Miloșoiu, Luca) 1:42,2, 2. 
Constr. Timișoara 1:44,6, 3. Di
namo' 1:44,9 ; C 2 — 1. Steaua 
(Anescu. Baciu) 1 59.0 ; 2. Steaua 
(Defta, Borhină) 2:00,0 ; SE
NIOARE : K 1 — 1. Marina 
Ciucur (Dinamo) 2:13,1. 2. Ana 
Larie (Dinamo) 2:15,2 ; K 2 — 
1. Dinamo (Ciucur, Larie) 
1:58,6, 2. Olimpia — Dinamo
(Popovlci. Nițu) 2:03,8 : K 4 — 
1. Olimpia (Spinu, Marinescu, 
Pieleanu, Popovici) 2:24,0 ; JU
NIORI (primul loc) : K 1 —
(1 000 m) — Ion Scoică (Mari
na Orșova) 4:08,8 ; C 1 — Gh. 
Andriev (Delta Tul cea)_ 4:34,9 ; 
K 2 — Ancora — Dunărea 
(Neagu, Oprea) 3:45,6 ; C 2 — 
Jiul (Cale, Miloș) 4:08,9 ; K 4 
— Constr. Timișoara 3 52,7 ; 
K 1 — (f.. 500 m) .— Codruța 
Sofron (Constr. Tim.) 2:15,3 ; 
K 2 — C.S.U.C. (Drâgușin, Tu
fă) 2:021 ; K 1 (b„ 500 m) — 
1. D. Stoian (Steaua) 1:56,6 ; 
C 1- — G. Andriev (Delta) 
2:12,0 ; K 4 (f.) — C.S.U.C.
(Drăgușin. Tufă, Dragnea, Dra- 
gomir) 1:53,5 ; K 2 — Ancora 
Dunărea (Neagu, Oprea) 1:40,5 ; 
C 2 — Jiul (Căle, Miloș) 1:58,3.

LA KARTING
Pe modernul kartodrom din 

Galați a avut loc ultima etapă 
a campionatului național de vi
teză și întrecerea dotată cu „Cu
pa de toamnă". Cei 95 de spor
tivi din 23 de cluburi s-au bucu
rat de cele mai bune condiții 
organizatorice, pentru a-și valo
rifica îndemînarea.

Rezultate : juniori mici 1. J. 
Tatu (I.P. A. Sibiu), 2. C. Cră
ciun (Pescărușul Constanța), 3. 
M. Muntean (Danubius Galați). 
Juniori mari : 1. V. Constanli- 
nescu (I.T.B.), 2. G. Graif (U.T.B.), 
3. C. Vînău (L.I.A. Timișoara). 
Clasa 80 cmc sport : 1. C. Kusu 
(U.T.B.), 2. O. Badea (I.T.B.), 3. 
M. Tripa (L.I.A. Timișoara). 50 
cmc național : 1. C. Rusii (U.T.B), 
2. M. Chirvăsuță (AKIRA Te
cuci), 3. A. Tănase (Danubius 
Galați). 125 cmc î 1. M. Roșea 
(Automobilul Galați), 2. P. Nl- 
culescu (U.T.B.), 3. O. Badea
(I.T.B.). 175 cmc î 1. N. Mun-
teanu (Hidrotehnica Constanța), 
2. L. Ștefan (Metalul Tg. Secu
iesc), 3. N. Cosma (L.I.A. Ti
mișoara). 250 cmc : 1. P. Țăranu 
(L.I.A. Timișoara), 2. C. Herescu 
(IIRUC București), 3. D. Toma 
(U.T.B.). Fete: 1. Iolanda, Căti- 
neanu (Invățămînt Tg. Mureș), 
2. Aurora Caraivan (AKIRA Te
cuci), 3. Mariana Roșea (Auto
mobilul Galați). Pe echipe : L 
U.T.B. , 2. L.I.A. Timișoara, 3.
I.T.B. Trofeul „Cupa de toam
nă" a fost cîștigat de F. Cota 
(Tnvățămînt Tg. Mureș).

T. SIRIOPOL, coresp.

DE LA I.D.M.S.
I.D.M.S. București, Bd. Magheru 6—8. sector 1, încadrează 

de urgență pentru depozitul piese auto din str. Valea Casca
delor nr. 24, sector < :

• șef depozit J
• lucrător gestionar subunitate depozit :
• receptioneri piese auto ;
• primitori mărfuri piese auto ;
• muncitori necallflcațl pentru pază.
De asemenea, încadrează urgent pentru depozitul sport, 

din str. Galati, recepțloneri articole sport.
Solicitauțll trebuie să posede buletin de Identitate de 

București. Relații suplimentare la sediul întreprinderii, Bd. 
Magheru nr. 6—8, sectorul 1, etajul V. camerele 3 și II, tele
fon 11.30.50 — Interior 142 sau 181.
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IERI, IN DIVIZIA „B“, O SINGURĂ VICTORIE iN DEPLASARE!

Seria I -------------------—
NERUL VATRA DORNEI 3-0 (0-0)
sfon). Panaite (min. 46). Pășcănenii
iu ți- se mențin mereu in atac, joacă
irtidă bine și se desprind în min. 55,
ilecat prin același URSU (prezent pe
are- tot terenul), care profită de o

mare bilbiială a apărării oaspeților
Gaz- și-l „taxează" iarăși pe Bedru-
icita- Ie, ieșit inoportun. în min. 67,

ac- la o acțiune personală a lui
oarta Toma, intrat în careu și ținut
ndu-i de mină de Chișciuc, arbitrul
ipra- nu acordă penalty-ul de rigoa-
șcani re. Oaspeții nu contează în
iurile . atac șl superioritatea gazdelor
inta- se materializează iarăși pe ta-
bre- bela de marcaj in min. 77,

•ijată cind PANAITE înscrie un gol
d iși de excepție, direct din corner !
r'?’n“ Arbitrul L. Măeran (Brașov) 
>u s“ a condus satisfăcător forma-
nplat ține : C.F.R. : Mihăllă — PA-
>uci), NAITE, Oprea, URSU, ANTOHI

45 — Cărpuci. TOMA. Ionescu
Peți- (min. 42 MANTALE) — Dumi-
ngur triu, Botez. Irimia (min. 70 Di
rijau nu). MINERUL : Bedrule —

Honciuc (min. 70 Dulap), PAR- 
:ă cu FENIE, Chișciuc. Gătej — Ba- 
care, zarcă, Popa (min. 50 Pal). Pi- 
des- cătureanu. Popovici — SFRI- 
ur- JAN. Menascsz.

tifică
l lui Florin SANDU

PLOIEȘTI - OTELUL GALAȚI 
1-2 (1-1)

fon). de a introduce balonul in 
l, a- poartă și marile ratări ale Iul 
1 un Cizmaru (min. 42 și 45), pri- 
sduit ma dintre ele — „bară" de la 
eres, 6 m !
or e- După pauză, jocul este la 
a in fel de interesant, Prahova mai
1 au atacă vreo 15 minute. după
par- care vigoarea oaspeților iese In

un evidență. Din min. 70. cind
ales, Sotir scoate de pe linia
orti- porții șutul lui Rotam. Oțelul
tre- trece la cîrma jocului. în min.

i că 71 Se remarcă portărel Andrei
mai la șutul lui Stamate. în min.

mari 74 Lala expediază un șut pe
e la lingă „bară". pentru ca in

min. 75 să cadă golul : Rotaru
1 de șutează din marginea careului
n. 8 și mingea se lovește de picio-
: un rui Iui VLAD de unde sare

pe peste portarul Andrei in plasă:
le o 1—2.
îeiat Arbitrul M. Neșu (Oradea) 
MA- a condus foarte bine echipele:
Boar PRAHOVA : Andrei — BARO-
l de IANU. Mihăilă. SOTIR, ANGE-
1OU : LESCU — N. Florian, Vlad,
rile, Gălățeanu (min. 78 Gheorghe),
rază V. Constantin (min. 77 N. La
tre- zăr) — Pisău. Cizmaru. OȚE-

de LUL : Câlugăru — C. Stan,
ca- Anghelinei (min. 46 Basalîc),

ărit, Bejenaru. POPESCU — M.
(pe- Stan, BURCEA. ROTARU, Sta-
îon- mate — Vaișcovici (min. 58
louă Lala), ANTOHI.

cu
pas AL CONSTANTIN

ILA - POLITEHNICA IAȘI a 
fost amînat.

Relatări de la T. Ungurean u, 
C. Pompiliu, St. Nace, T. Slrio- 
pol, P. Ion șl M. Căunei.

ETAPA VIITOARE (duminică 
20 octombrie/ : Dunărea Călărași
— F.C.M. Delta Tulcea. Chimia 
FAticenl — F.C. Progresul Bră
ila. Minerul Vatra Dornei — Me
talul Plopenl, Ceahlăul P. Neamț
— C.F.R. Pașcani, Aripile Bacău
— Prahova C.S.U. Ploiești, Olim
pia Rm. Sărat — Dunărea C.S.U. 
Galați, Steaua Mlzil — C.S.M. Su
ceava. Politehnica Iași — F.C. 
Constanța. Oțelul Galați — C.S. 
Botoșani.

------------------ Seria
C. S. TIRGOVIȘTE - MECANICA FINA STEAUA 

BUCUREȘTI 1-0 (1-0)
TIRGOVIȘTE. 13 (prin tele

fon). Se vede că C. S. Tîrgo- 
viște și antrenorul său C. Dinu 
au cunoscut cindva gustul 
„A“-ului. Echipa joacă mo
dern. in viteză, pune preț pe 
devieri si pe combinații de 
efect In atac ; un singur lucru 
nu prea reușește : să mențină 
un raport rezonabil între nu
mărul fazelor ofensive create 
și cele concretizate. (Desigur, 
nu întimplător, în absența unui 
om de gol autentic in atacul 
său, golgeterul echipei, cu 
cinci puncte, a devenit „libe- 
roul" Ene, fundaș tehnic și ra
finat).

în fata unei partenere care 
și-a eîntărit exact șansele, tot 
timpul în defensivă, cu joc 
Închis. extrem de prudent, 
gazdele, pe alocuri debordante, 
au reușit 21 de șuturi la poar
tă (dintre care 8 pe spațiul 
porții) Si 6 cornere, in condi
țiile unei replici palide : un 
singur șut. pe lingă poartă, un

PIA C.S.M. SUCEAVA — ARIPILE 
ran BACăU 4—0 (1—0) : Cristescu
■ară (min. 25) Bullga (min. 56), Ca- 

șuba (min. 63), și Andrei (min.
— 78).Di-

iln. METALUL PLOPENI — CEA
HLĂUL P. NEAMȚ 2—1 (2—1) :

HA Toma (min. 31), Argăseală (min. 
97), respectiv Murariu (mim. 26).

Meciul F.C. PROGRESUL BRA-

Ion CUPEN

Plonjonul portarului Covaci a fost inutil, deoarece balonul tri
mis de Stoichiță va poposi in plasă. (Fază din meciul Progresul 

Vulcan București.— Sportul muncitoresc Slatina} 
Foto : I. BĂNICĂ

PROGRESUL VULCAN BUCUREȘTI - SPORTUL 
MUNCITORESC SLATINA 4-0 (2-0)

După o scurtă perioadă de 
tatonare, bucureștenii au domi
nat perioade îndelungate, cu 
intenția de a înclina cit mai 
repede balanța In favoarea lor. 
Firesc, ocaziile au apărut, dar 
fie că s-a opus bara (așa cum 
s-a intîmplaț în min. 12 la șu
tul puternic al lui Cr. Niță), 
fie că apărătorii Sportului mim- 
dtaresc au rezolvat situațiile 
critice (de exemplu, în min. 24, 
la un șut al lui Stoica, Vlad 
a deviat balonul In corner, de 
pe linia porții). De abia in min. 
33 Progresul Vulcan a reușit 
să deschidă scorul. în acest 
minut, Cr. Niță a executat foar

5ID —GLORIA BUZĂU 0-0
bult prezenți în aceeași zi la acțiunea
di- de selecție a lotului de tineret,
ria iar Goanță bolnav), formația fe-
,ta- roviară nu a reușit să satisfacă
juă prin Joc șl rezultat exigențele
-0), propriilor suporteri, deși a avut
es- cîteva bune situații de gol, ratate
ine însă de Damas chin H fmin. 1),
ac- Ba coș (min. 85), Ma-pea (min. 82)
rva șl Cîrlan (min. 85). Echipa din
ea, Buizău, în schimb, a lăsat o fru-

— moașă impresie prin jocul ei die
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In ziua meciului, casele de 
bilete de la stadionul „23 Au
gust* vor fi închise. Accesul 
publicului tn incinta stadio
nului este permis începînd 
cu ora 11,00.

Stnt valabile numai legitl- 
mațlile^abonament eliberate 
de Consiliul Național pentru 
Educație Fizică, și Sport, cu 
viza pe anul 1935. Posesorii 
acestora vor ocupa locurile în 
ordinea sosirii. La tribuna I, 
se vor putea ocupa locurile 
rezervate în sectoarele 1 (in
trare prin Șoseaua Tancului) 
51 44 (intrarea prin B-dul 
Muncii).

Administrația de Stat Loto- 
Pronosport ofeTă, prin tragere

ansamblu și, mai ales, prin com
binațiile realizate în atac, care 
au pus uneori în real pericol 
poarta gazdelor, îndeosebi după 
pauză, dnd Ghdfufler a avut «aju
tare intervenții în minutele 49, 
53 șl 70.

Arbitrul N. Voînea a condus 
foarte bine următoarele forma
ții : RAPID : Maniu (min. 46
Ghluleir) — Marinescu, Girigore, 
Sameș, - Baooș — Rada, Croitoru, 
Șt. Popa (min. 46 Mincu), Manea
— Mia din (min. 46 State), Da- 
maschtn TI (min. 46 Cirlan).

GLORIA : Lazăr (min. 46 Cris
tian IT) — Com&nescu (min. 46 
Năstase). Mircea, FI. Marin (min. 
75 Timiș), Tulpan — ȘumuJan- 
Bchl (min, 46 D.Georgescu), Ba
laur, Ti că (mîn. 46 Marcu). Stan
— Julia, Profir. (C. F.)

JOC DE SELECȚIE PENTRU LOTUL DE TINERET

11- 
să 
in

$1 la sorți, premii în obiecte
n- pentru spectatorii aflați pe 

Jocurile indicate pe bilet.

In dorința de a depista noi 
Jucători pentru completarea lo
tului de tineret, antrenorii aces
tuia au inltiat, slmbătă, pe sta
dionul din șos. ștefan cel Mare, 
un joo cu caracter de selecție, 
cu prilejul căruia au testat tinere 
elemente aparțlnînd unor echipe 
din Capitală : Steaua, Sportul 
studențesc, Rapid șl Victoria.

Partenera de Joc a tinerilor se- 
lectlonabili a lost echipa Dinamo 
București, care a obținut victo
ria cu scorul de 3—0 (0—0), prin 
golurile înscrise de Sorin Rădu- 
canu in minutele 69, 86 șl 89. 
Iată componența odor două e- 
chlpe :

Dinamo Buc. : Bucu — Topo-

1. POL1T. lași 1 8 1 0 16- 4 17
2. Oțelul Gl. 10 8 0 2 29- 9 16
3. F.C. Constanța 10 6 2 2 14- 6 14
4. Metalul 10 4 i 4 17-12 10
5. C.S.M. S-va 10 4 2 4 14-13 106. Dun. C.S.U. 10 4 2 4 10-10 10
7. F.C.M. Delta 10 5 0 5 11-13 10
8. C.S. Botoșani 10 3 3 4 9- 9 9
9. C.F.R. 10 3 3 4 13-14 >

10. Steaua Mizil 10 4 1 5 12-14 911. Ceahlăul P. N. 10 4 1 5 9-11 9
12. Dunărea Căi. 10 2 5 3 8-11 9
13. Prahova C.S.U. 10 4 1 5 0-15 914. F.C. Progresul 9 4 0 5 11-10 8
15. Aripile 10 3 2 5 12-18 8
16. Olimpia 10 3 2 5 9-16 817. Chimia 10 3 1 6 11-18 7
18. Mânerul 10 2 2 « 7-18 6

a II-a------

singur corner. Răsplata a fost 
destul de săracă, numai un gol 
(înscris de GÎNGU în min, 30. 
cu un șut din interiorul ca
reului). Acest scor la limită, 
ușor de răsturnat la orice con
traatac al adversarei, in totală 
discordantă cu evoluția jocu
lui. iată o temă de meditație 
pentru C. S. Tîrgoviște !

Arb’trul FL Popescu (Plo
iești) a condus bine forma
țiile : C. S. TÎRGOVIȘTE : M. 
Vasile — Nedelciu, BAICEA, 
ENE (min. 83 S. Dumitrescu), 
Niculescu — Pitaru. NICUL- 
CEA, Petruț — Cojocaru (min. 
57 D. Dumitrescu). Gingu, 
BUCURESCU. MECANICA FI
NA STEAUA : Gherasim — 
Stănulescu (min. 85 Mihăescu), 
Marinescu. Naca. Zamfirescu 
— Ghiță, Nica. PLOAE — Ol- 
teanu, P. Dumitru. Dragne 
(min. 73 Marian).

te bine o lovitură liberă de la 
20 m, din apropierea liniei de 
fund, iar STOICHIȚĂ, dintr-un 
buchet de jucători, s-a Înălțat 
și, eu eapul, a trimis balonul in 
poartă : 1—0. După patru mi
nute, apărarea oaspeților a ce
dat din nou : s-a executat o 
lovitură de colț, portarul a 
respins mingea. iar fundașul 
PURDEA s-a strecurat printre 
adversari și a Înscris : 2—0.

După pauză. Spartul muncito
resc a încercat să restabilească 
egalitatea, a avut un prim sfert 
de oră In care a dominat, dar 
numai atit, deoarece bucureș
tenii au fost din nou cei care

Astăzi, 14 octombrie, la ora 
16,30, în sala LS.B. din str. Ber
zei, va avea Ioc plenara comisiei 
de fotbal a CJd.EJ'.S. Bucu
rești, pe a cărei ordine de zl 
vor figura probleme educative. 
Cu acest prilej va fi prezentată 
o Informare privind starea dis
ciplinară a echipelor de seniori, 
Juniori șl copil participante în 
campionatele divizionare și mu
nicipale. Vor fi dezbătute, de 
asemenea, măsurile necesare 
pentru îmbunătățirea muncii de 
educație cu fotbaliștii.

La această plenară vor lua 
parte antrenorii, instructorii, de
legații șl căpitanii echipelor de 
fotbal din București șl Sectorul 
agricol Ilfov.

linschl, Nloolae, Posmac, Stă- 
nescu — Sraciu, MovHă, Varga, 
Orac — Augustan, S. Răducanu. 
In min. 80. Cristea l-a înlocuit 
pe TopollnschL

Lotul de tineret al Capitalei : 
Zlotea (Victoria) — Pologea 
(Sportul studențesc), Mirea (Vic
toria), Cirstea (Rapid), Bolea 
(Steaua) — Cosma (Steaua), Ră- 
duțolu (Sportul stud.), Pistol 
(Steaua) — Țîră (Rapid), Florea 
(Steaua), Teodorescu (Rapid). Au 
mal Jucat după pauză : Popa 
(Steaua), Preda (Victoria), An
drei (Steaua), Ciucă (Sportul 
stud.), Nedeicearu (Victoria), 
DrăgMd (Victoria), Ghlară (Ra
pid) șl Proșteanu (Steaua). 

au marcat. în această parte a 
jocului, elevii antrenorului Paul 
Popescu ■ au combinat frumos la 
mijlocul terenului, și-au creat 
mai multe ocazii, dintre care 
au finalizat două. Cel de-al 
treilea gol a căzut in min. 59, 
cind Ene l-a servit „ea pe ta
vă" De PETRESCU, la margi
nea careului de 16 m, iar aces
ta a șutat pe jos și... 3—0. 
După trei minute, același 
PETRESCU a fructificat exce
lent centrarea lui Cr. Niță și, 
cu o lovitură de cap, a stabi
lit scorul fina! la 4—0.

A.S. DROBETA TR. SEVERIN
— CHIMICA TIRNAVBNI 3—1 
(1—1) : Palea (min. 8 și 84), Clr- 
clumaru (min. 82), respectiv Fo- 
dor'Crrin 7).

I.CJ.M. BRAȘOV — I.C.S.I.M. 
BUCUREȘTI 3—0 (0—0) :: Chlo-
reanu (min. 59). Roșu (min. 68, 
din 11 m) șl Moraru (min. 82),

CARPATI MlRȘA — AVINTUL 
REGHIN 4—1 (3—0) : Llvciuc
(min. 20). Voiculeț (min. 42), 
Constantinescu (min. 43), S. Mar
cu (min. 60), respectiv Hajnal 
(min. 58).

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
ȘOIMII I.P.A. SIBIU 1—0 P—0) : 
Stoica (min. 15. autogol).

FLACĂRA AUTOR MORENI
— TRACTORUL BRAȘOV 2—0 
(1—0) : Badea (min. 18) și ștefă- 
nescu (min. 59)

GAZ METAN MEDIAȘ — 
I.M.A.S.A SF. GHEORGHE 2—0 
(1—0) : Ologu (min. 18) șl Langa 
(min. 65).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
MUSCELUL CiHPULUNG 3—1 
a—1) : Biță (min. 39 și 57), Fi- 
rănescu (min. 65), respectiv Lun- 
geanu (min. 2).

Relatări de la M. Focșan, c. 
Gruia. M. Vcrzescu, D. Daniel, 
Gh. Ilinca. M. Țacăl și M. Vlă- 
dolanu.

---- ------------- Seria
C.S. U. T. ARAD - MUREȘUL DEVA 3-0 (1-0)

ARAD, 13 (prin telefon). 
Excelentă evoluția de azi a 
echipei locale în oartida 
cu Mureșul Deva. Revenirea 
la timonă în această toamnă a 
antrenorului N. Dumitrescu 
s-a făcut mult simțită, gaz
dele arătînd ca o echipă 
mult schimbată în bine. în 
acest meci, textilistii s-au în
trecut pe sine, evoluînd foarte 
bine la toate caDitolele. Sco
rul cu care ș-a încheiat a- 
ceastă partidă nu reflectă, 
însă. întru totul dominarea 
categorică de după Dauză. a- 
rădenii nutînd dstiga chiar 
la o diferență mai mare. dar. 
după 3—0 probabil mulțumită 
de rezultat, C.S. U.T.A. a 
oprit „motoarele" si. astfel. 
Partida s-a încheiat doar 
...cu un scor de forfait Cel 
mai bun jucător de De te
ren a fost fundașul Bubela. 
care .a tras" toată echipa 
după el. Iată cum s-au înscris 
golurile. Scorul este deschis 
relativ repede, în mîn. 10,

MECANICA ORAȘTIE - C.I.L. SIGHET 5-0 (2-0)
ORĂȘTIE, 13 (prin telefon). 

Cei circa 3 000 spectatori pre
zenți in tribune au asistat la 
na joc dîrz disputat, fără prea 
multe virtuți spectaculare in 
prima repriză, la care echipa 
gazdă a fost „vioara Intiia", 
reușind în final să dștige la 
scor. După un început crispat, 
de ambele părți, prima fază 
mai periculoasă (min. 10) avea 
să aducă și primul gol. In în
vălmășeala creată In eareul 
oaspeților, VESA reia tare, pe 
jos, de la eirca 8 m, fără spe
ranțe pentru portarul Petruș. 
La următoarea fază coerentă 
de atac a formației din Orăș- 
tie (min. 12) mingea eentrată 
de Vătafu, un vîrf deosebit de 
activ, este reluată tn plasă de 
HAȚIEGAN, de departe eel 
mai bun jucător de pe teren, 
în replică, doar Caciureac ee 
dovedește periculos de cîteva 
ori, dar fără efect pe tabela 
de marcaj.

Repriza secundă, cu excepția

JIUL PETROȘANI — ARMA
TURA ZALĂU 2—0 (1—0) 3 Pachl- 
țeanu (nrin. 11), șl Neagu (min. 
SI).C.S.M. REȘIȚA — MINERUL 
CAVNIC 1—0 (0—0) 5 Cr. Alexan
dru (min. 65).

OLIMPIA SATU MARE — ÎN
FRĂȚIREA ORADEA 0—0.

MINERUL LUPENI — UNIREA 
ALBA IULIA 1—0 (1—0) 3 Mula 
(min. 33).

METALUL BOCȘA — C-F-R. TI
MIȘOARA 1—0 (1—0) 1 Roșea
(min. 25. din 11 m).

F.C. MARAMUREȘ BAIA MARE 
— STRUNGUL ARAD 2—0 (1—0) 5 
Rozna.1 (min. 15 și 59).

Meciul GLORIA BISTRIȚA — 
AURUL BRAD a fost amînat.

Relatări de la L Zamora, P. 
Fuchs, Z. Kovacs, L Coteacu, T. 
Țăranu șl A. crișan.

ETAPA VIITOARE (duminică 
20 octombrie) ; Unirea Alba Iu- 
lia — F.C. Maramureș Bula Mare,

A arbitrat foarte bine M. 
Stănescu (Iași).

PROGRESUL VULCAN : Gir- 
joabă (min. 70 Bîzoianu) — D. 
Popescu. BELDIE, Purdea G 
Radu — Ene. BOLBOREA, CR. 
NIȚĂ — Stoica (min. 89 Zam
fir) PETRESCU, STOICHIȚĂ. 
SPORTUL MUNCITORESC i 
Covaci (min. 68 Mantoc) — Flo
rea, Vlad, Stanciu. Asaftei — 
Stuparu. S, LEȚEA, PĂUN — 
Țițu. Drăgan (min. 70 Pîrvu). 
Răduț.

Pompiliu VINTILA

ETAPA VIITOARE (duminică 
20 octombrie) : Muscelul Cîmpu- 
lung — Chimica Tîrnăveni. Avtn- 
tul Reghin — Automatica Bucu
rești, Tractorul Brașov — C.S. 
Tîrgoviște. I.M.A.S.A. St Gheor
ghe — Flacăra Autom. Morenl, 
A.S. Drobeta Tr. Severin — Pro
gresul Vulcan București, I.C.S.I.M. 
București — Gaz metan Mediaș. 
Sportul muncitoresc Slatina — 
Carpațl Mîrșa. Șoimii I.P.A. Si
biu — I.CJ.M. Brașov. Mecanică 
fină Steaua București — Electro- 
putere Craiova.
1. FL.- AUTOM. 10 7 2 1 14-5 16
2. C.S. Tîrgoviște 10 6 2 2 17- 4 14
3. Pro gr. Vulcan 10 5 3 2 20- 9 13
4. A.S. Drobeta 10 5 2 3 14-14 12
5. Electro putere 19 5 1 4 21-13 11
6. Carpațl 10 5 1 4 17-13 11
7. Chimica 10 4 2 4 17-15 10
8. Tractorul 10 3 4 3 12-10 10
9. I.M.A.S.A. 10 4 2 4 11-15 10

10. I.C.I.M 10 4 1 5 18-16 9
11. Mecanică fină 10 3 3 4 16-18 9
12. Automatica 10 4 1 5 13-18 9
13. Gaz metan 10 4 0 6 14-14 8
14. Șoimii I.P.A. 10 3 2 5 16-18 8
15. Muscelul 10 4 0 6 13-10 8
16. Sp. muncitoresc 10 3 2 5 10-16 8
17. Avîn.tul 10 3 2 5 10-18 8
18.

i

I.C.S.I.M

III-a
10 2 2 6 7-26 6

cind Leac centrează impeca
bil și CURA reia imparabil 
balonul, cu capul, in poartă. 
Imediat după pauză, C.S. 
U.T.A. iși mărește avanta
jul prin golul realizat de 
ȚÎRLEA (min. 48). care a pri
mit o pasă excelentă de la 
Bubela. după o cursă a 
acestuia de circa 30 m. 
Scorul este stabilit, în min. 65 
de aceiași ȚÎRLEA. care a 
speculat o ..gafă" în bloc a 
defensivei oaspeților.

Arbitrul V. Angheloiu 
(București) â condus foarte 
bine următoarele formații : 
C.S. U.T.A. : Lovasz-BUBE- 
LA. Lucaci Bîtea. VUIA 

— CSORDAS MANEA. Leac 
(min. 71 Vărsandan) — Țîrban. 
Cura. ȚÎRLEA (min. 76 Ca- 
meniță). MUREȘUL : BA-
LLA — POPA. M. Marian. 
Fogorosi. Visan. — Marian 
Stefănescu. (min. 65 Neag). 
Colesniuc. Vidican — Tir- 
chineci. Bucur. Vălăsutcan.

Aurel PĂPĂDIE

cîtorva „raiduri" ale insisten
tului Caciureac, va aparține în 
totalitate „unsprezecelui" din 
Orăștie. cu un Hațiegan — re
petăm — in formă de zile 
mari. De altfel, el este și au
torul golurilor — trei! — din 
această parte a meciului: în 
min. 72, 76 și 81, primele două 
ca urinare ale unor reluări fru
moase, din careu; Ia al treilea, 
scăpat singur și dribiînd și 
portarul. Am consemnat deci o 
victorie categorică a gazdelor.

Arbitrul N. Dinescu (Rm. 
Vîlcea) a condus foarte bine 
formațiile : MECANICA : Hor- 
vat — Băda> DOBRĂU, Iovă- 
nescu, Bodea — Ureche, HA
ȚIEGAN, MOLDOVAN — 
Popescu (min. 46 Radu), VÂ- 
TAFU, VESA, C.I.L. SIGHET : 
Petruș — Arezanov,. Grindean, 
Ciohan I, Negrea — Bonte, 
POP, Ciohan II — Jigău (min. 
52 Molș), CACIUREAC, Dră- 
gulescu (min. 64 Strîmbei).

Călin STERESCU

CJJ.. Sighet — Metalul Bocșa, 
înfrățirea Oradea — Mecanica 
Orăștie, Jind Petroșani — Minerul 
Cavnle, Mureșul Deva — Gloria 
Bistrița. Strungul Arad — C.S.M. 
Reșița1, Aurul Brad — C.S. U.T. 
Arad C.F.R Timișoara — Olim
pia Rm. Sărat, Armătura Zalău 
— Minerul Lupeni.

1. JIUL 10 8 1 1 113- 4 17
2. F.C. Maram. 10 6 4 0 17- 2 16
3. Gloria 9 5 3 1 21- 5 13
4. Olimpia 10 5 3 2 20-11 13
5. C.S. U.T.A. 10 6 0 4 16-13 12
6. CSM Reșița 10 4 3 3 10- 7 11
7. Min. Ca.vntc 10 5 1 4 13-12 11
8. Mecanica 10-4 2 4 23-19 10
9. C.I.L. 10 4 2 4 8-12 10

10. Metalul 10 4 1 5 13-21 9
1—12. C.F.R. 10 3 2 5 9t 9 8

Aurul 9 3 4 10-10 8
13. Mureșul 10 4 0'6 9-16 8
14. Min. Lupeni 10 3 2 5 8-15 8
15. Strungul 10 2 3 5 13-10 7
16. Unirea 10 3 0 7 12-22 6
17. Armătura 10 2 2 6 7-20 6
18. înfrățirea 10 1 3 6 5-12 5



Vizita oficială de prietenie C.M. DE LUPTE LIBERE I

a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, 

împreună cu tovarășa
ELENA CEAUȘESCU,

in R.P. Chineză și R.P.D. Coreeană
(Urmare din pag. 1)

tovarășul 
tovarășa

întreținui cordial cu 
Kim Ir Sen și cu 
Kim Sing E.

Cei doi conducători 
tid și de slat și-au 
bucuria de a se reintilni, de a 
continua — de această dată la 
Phenian — dialogul la nivel 
înalt consacrat dezvoltării rela
țiilor de prietenie si colaborare 
româno-coreene, conlucrării ță
rilor noastre pe arena interna
țională. in folosul celor două 
popoare, al păcii și 
intre națiuni.

★
Tovarășul Nicolae 

și tovarășa' Elena 
s-au întilnit, în cadrul unei vi
zite protocolare, 
Kim Ir Sen.

A fost de față 
Săng E.

A participat 
Valentin Ceaușescu.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate 
și prietenie, de stimă și înțe
legere reciprocă, ce caracteri
zează relațiile tradiționale, de 
strînsă colaborare, dintre cele 
două partide, țări și popoare.

★
Tn onoarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu si a tovarășei 
Elena Ceaușescu. tovarășul 
Kim Ir Sen a oferii o recepție.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

Au participat tovarășii 
Valentin Ceaușescu, Ion Dincă, 
Ștefan Andrei, aiie persoane 
oficiale.

Au luat parte tovarășii Kang 
Song San, Li Giong Ok, Yon 
Hyong Muk, Hă Dam. alte per
soane oficiale coreene.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Kim Ir Sen au 
rostit toasturi, care au rost ur
mărite cu deosebit interes 
subliniate, în repetate 
cu puternice aplauze 
prezenți.

Recepția, desfășurată 
atmosferă de caldă prietenie, 
s-a incheiatcuun frumos spec
tacol artistic in cinstea oaspe
ților.

de par- 
cxprimat

înțelegerii

Ceaușescu 
Ceaușescu

cu tovarășul

tovarășa Kim

tovarășul

?1 
rinduri, 
de cei

intr-o

♦
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a avut, duminică, convorbiri cu 
tovarășul Kim Ir Sen, secretar 
general al Comitetului Central 
al Partidului' Muncii din Co
reea, președintele 
Populare

Cei doi 
tid și de 
tisfaeția 
româno-corcean 
inalt nivel si au subliniat În
semnătatea deosebită a actua
lelor convorbiri, apreciind că

Republicii 
Democrate Coreene.
conducători de par- 

stat au exprimat sa- 
pentru noul dialog 

Ia eel mai

&

BUDAPESTA, 13 (prin telefon). 
Duminică seara s-au încheiat, în 
localitate, întrecerile campiona
telor mondiale de lupte libere, 
la care au participat și șase 
tineri sportivi din țara noastră, 
dintre care unul singur — Alin 
Păcuraru (cat. 48 kg) — a ob
ținut un loc 6 în clasamentele 
pe categorii de greutate. Iată, 
de altfel, rezultatele pe _ care 
aceștia le-au înregistrat în ul
timele reuniuni :

Cat 48 kg : Alin Păcuraru 
b.p. Hadhungiin Ganbold (Mon
golia) ; p. super. Laszlo Biro 
(Ungaria) ; p.p. Rainer Heuga- 
bel (R.F. Germania). Cat. 52 

Dorinei Bîrcu b. super. 
Bi (R.P. Chineză) ț p. su- 
Mitsuru Sato (Japonia). 

62 kg : Măricel Popa Nanu 
Ludwig Kung (Elveția) ; 
Ralf Lyding (R.F. Germa- 
î b.p. Antonio La Bruna 

,____ ) ; p.t Viktor Alexeev.
Ș Cat 74 kg : Constantin Damas- 

chin b.p. Tomas Mittermuller .----------

acestea se vor înscrie ca un 
moment important în evoluția 
relațiilor de colaborare tradi
țională româno-coreene, vor 
contribui la întărirea și la a- 
dîncirea prieteniei și solidari
tății dintre cele două partide, 
țări și popoare.

Cel doi conducători de partid 
și de stat au abordat, cu acest 
prilej, o serie de probleme ale 
conlucrării româno-coreene, re- 
levîndu-se că, pe diverse pla
nuri, în domeniul relațiilor bi
laterale — ce au cunoscut o 
evoluție ascendentă — există 
largi posibilități pentru adân
cirea colaborării economice, 
tchnico-științifice șl culturale, 
care pot fi valorificate, in 
continuare, spre binele și în 
folosul accelerării construcției 
socialiste în cele două țări, al 
înfăptuirii programelor și obi
ectivelor lor de dezvoltare eco
nomico-socială.

In timpul intilnirii s-a pro
cedat, de asemenea, la un 
schimb de vederi în probleme 
actuale ale mișcării comuniste lWBlaua;> 

Germană).

L~—

^b.p. 
gb.p. 
ș nia) ; i 
ă (Italia)
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și muncitorești.
In cadrul convorbirilor, 

tovarășul Kim Ir Sen s-a referit 
la propunerile privind unifica
rea pașnică a Coreii, a infor
mat despre ultimele inițiative, 
despre eforturile depuse în ve
derea realizării unui dialog în
tre Nordul și Sudul țării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a reafirmat solidaritatea activă 
a partidului, poporului și țării 
noastre cu cauza dreaptă a po- 
porului coreean, sprijinul față ă 
de inițiativele tovarășului Kinir 
Ir Sen in direcția începerii 
unui larg dialog, a reunificării 
pașnice și democratice a Coreii.

Tovarășul Kim Ir Sen a 
adresat calde mulțumiri pentru 
sprijinul acordat personal de 
conducătorul partidului și sta
tului nostru, de partidul și po
porul român, de România so
cialistă pentru realizarea reuni
ficării pașnice și democratice 
a Coreii.

Convorbirile dintre conducă
torii de partid și de stat ai 
celor două țări s-au desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie.

.. Tomas 
(R.F. Germania) ; p.p. Fevzi 
Seketr (Turcia) ; p.t. Tibor Po- 
dolschi (Polonia). Cat. 90 kg : 
Iulian Rîșnoveanu p.p. Hassan 
Mohebdi (Iran), p.t Roiand 
Dudziak (R.D. Germană). Cat. 
68 kg : Aron Cindea — elimi
nat in prima zi de întreceri.

Clasamentele primelor 5 fi
nale : Cat. 48 kg : 1. Kim Chol 
Hwan (R.P.D. Coreeană), 2. M. 
Torkan (Iran), 3. V. Gogolev 
(U.R.S.S.) ; cat. 57 kg : 1. Ser- 
ghei Beloglazov (U.R.S.S.), 2.
K. Dargus (S.U.A.), 3. G. Kal- 
cev (Bulgaria) ; cat. 68 kg : 1. 
Arsen Fadzaev (U.R.S.S.). 2. B. 
Bold (Mongolia), 3. P. Sullivan 
(Canada) ; cat 82 kg : 1. Mark 
Schultz (S.U.A.), 2. A. Nanev 
(Bulgaria), 3. A. Tambovzev 
(U.R.S.S.) ; cat. 100 kg : 1. Leri 
Kabelov (U.R.S.S.), 2. C. Davis 
(Canada), 3. U.. Neupert (R.D.

KARPOV—KASPAROV,

0 NOUA REMIZA
Cea de-a 15-a partidă con

ți nd pentru titlul mondial de 
șah, dintre marii maeștri sovie
tici Anatoli Karpov, deținătorul 
titlului, și șalangerul său. Gări 
Kasparov, s-a încheiat remiză 
la mutarea a 23-a. Această so
luție a fost propusă de Kas
parov, care a avut albele. Sco- 

, rul este de 7,5 p — 7,5 p. Rea- 
mințim că învingătorul trebuie 
să acumuleze minimum 12,5 p 

0 în 24 de meciuri sau să obțină 
6 victorii.

g • La Montpellier, în Franța, 
g a început turneul pretedenților 
g la titlul de campion mondial, 
g în prima rundă toate partidele 
g incheindu-se la egalitate : Sei- 
Ș rawan — Portisch ; Spragget —

$

Iusupov ; Nogueiras '— Tal ; 
Sokolov — Vaganian ; Smtsiov
— Timman ; Cerata — RibM ; 
Beliavsld — Korcinoi și Schort
— Spasski.

★
Răspunzînd invitației gazde-
--------- -------------- " ■ gjor, tovarășul Nicolae Ceaușescu 

șl tovarășa Elena Ceaușescu, 
împreună cu tovarășul Valentin 
Ceaușescu au vizitat, in cursul 
dimineții de duminică, la bor
dul unei nave, intr-e călătorie 
pe fluviul Taedong. zone din 
apropierea Phenianului.

La amiază, în onoarea înal- 
ților oaspeți români a, fost ofe
rit un dejun.

Desfășurate Intr-o ambianță Șs 
cordială, prietenească, vizita și 
dejunul au oferit, totodată, pri
lejul continuării dialogului la 
nivel înalt româno-coreean.

SPORTIVELE BULGARE
AU DOMINAT C. M

DE GIMNASTICA RITMICA
La Valladolid. în Spania, pro-La Valladolid. în Spania, pro- 

$ ba individuală din cadrul Cam- 
ă pionatelor mondiale de gim- 
g nastică ritmică a prilejuit spoir- 
Ș tivelor din Bulgaria o afirma- 

re în bloc: 1. Diliana Georgieva 
39,90 p, 2. Lilia Ignatova 39.80 
r ’ "■ *

în Cupa campionilor europeni la popice

ELECTROMUREȘ IG. MUREȘ-LOCUI 2,
LA NUMAI Ui PUNGI Uf CÎȘIIGĂTOARE!
ZAGREB, 13 (prin telefon). 

Cele mai bune echipe • de club 
din Europa, campioane ale ță
rilor respective, s-au reunit pe 
pistele arenei „Gromoscica" din 
localitate la startul întrecerilor 
preliminare ale turneului final 
feminin al C.C.E. la popice.

Dovedind multă siguranță In 
lansarea bilei, sportivele de la 
Electromureș Tg. Mureș, cam
pioana României, s-au angajat 
— vineri — de la primul 
schimb în lupta pentru califi
carea in confruntările decisive, 
iar duminică, în turneul final, 
s-au numărat, din nou, printre 
protagoniste. Bine conduse de 
antrenorii Iuliu Radovici șl 
Sandor Sereș, mureșencele au 
reînceput întrecerea cu mult 
aplomb. La jumătatea concursu-

lui. ele au condus cu 16 p.cL,' 
dar o neașteptată cădere psi
hică a Melindei Demeter (doar 
380 p.d.) a făcut ca reprezen
tanta țării noastre să 
trofeul la o diferență 
mai un punct I

piardă 
de nu-

după
Rijeka

2. Electromureș Tg.

CLASAMENT FINAL 
două jocuri : 1. C. P. 
5088 p.d., * “ ‘
Mureș 5087 p.d.. 3. Delep Sze- 
ghedin 5062 p.d. (au partici
pat 7 echipe).

In pofida pierderii primului 
loc. sportivele din Tg. Mures 
au lăsat o frumoasă impresie, 
remaxeîndu-se Rodica Bacîu 
(447—448). Doina Tăgean (147— 
445) și Aurelia Serdan (451— 
425) cu comportări constante 
și valoroase în ambele manșe.

DIVIZIA DE HOCHEI $
(Urmare tin pan 1}

moviștUor, care uneori au stat 
minute întregi în treimea adver
sarei, scorul nu a mal putut Ii 
modificat. Deci : 2—0 (2—0, 0—0, 
o—0) pentru Steaua. A arbitrat 
brigada alcătuită din I. Becze, 
N. Enache și Șt. Enciu. in prima 
zi Ia centru fiind I. — 
în a doua Șt. Enciu.
BAN).

rat totul, l-a dus la vlotorie. Au 
marcat : Lămpi (min. 5), E. An
tal (mim. 7), Petres (min. 13) și 
Buzas (mta. 31), respectiv Gheor- 
ghiță (mta. 14) și Demeter (min. 
58). Ambele partide le-a condus 
Ft. Gubemu (la centru). ajutat 
de A. Balint și Em. Both. (V. 
pașcanu — coresp.).

p. 3. Bianca Panova 39.75 p ! 
Reprezentanta țării noastre. 
Florentina Butnaru, a avut o 
comportare meritorie, ea da- 
sîndu-se (la debut într-o com
petiție de amploare) pe poziția 
a 8-a. cu un total de 39,10 p 
(cea de-a doua sportivă româncă. 
Alina _ .. II__
38.40 p, care a situat-o pe lo
cul 19). Iată clasamentul, 
continuarea „podiumului": 
Galina Beloglazova 
39,60 p, 5. Bianca 
---------- 39.55 p.

Drăgan, a totalizat

în
4.

(U.R.S.S.) 
Dietrich 

6. Tatianaf (R.D.G.) ..... _______ w__
Drușinina (U.R.S.S.) 39,50 p. JI.
Marina Lobath (U.R.S.S.) 39 45 
P.

Bccze, iar 
(M. TUDO-

Multe mo
to

iVHEKCUBEA-ClUC.
mente atractive au furnizat _ 
ambele partide și Sport Club șt 
Progresul. Dacă sîmbătă Sport 
Club a ciștigat cu 5—1 (0—2. 1—0. 

4—0). duminică Progresul șl-a 
luat revanșa eîștlgînd ou 4—2 
(3—1. I—0 0—li I Tn prima zi au 
marcat Gereb mim 38 șt 60),-L. 
Bartalis (mm. 4’) Keresztes 
(min. 50) și Cs. Antal (min. 52) 
pentru Sp. Club respectiv Todor 
(min. 2). Progresul a condus așa

dar pînă tn mim 38 I A doua zi, 
jocul avtntat al jucătorilor de la 
Progresul dornici de afirmare, 
oa șl comportarea ?‘<x*lent5 a 
•ortacului Kelemen. care a apă-

ATLETISM • Belgianul van 
der Vennet a cîștigat maratonul 
de la Melbourne, tn 2b 12:35... • 
... Iar japonezul Shigeru So. pe 
cel cte la Beijing, tn 2h 10:23. la 
egalitate cu tratele său geamăn, 
TakeShl So !

BASCHET • In ..Cupa cupe
lor" (m) : Taby (Suedta) — Hau- 
ker (Islanda) 89—82 ; Taby g-a 
calificat pentru turul 2. • Meci 
International de juniori la Bar
celona : Spania — Iugoslavia 
93—91.

BOX • Filiiptaezul Marco Pe
nalosa 31-a păstrat titlul mondial 
la semi-museă (IBF-, invingta- 
du-C pe indonezianul Yani Doko- 
lamo. prin oprire de către arbi
tru în repriza a 3-a. • Ghanezul 
Azuimah Nelson a rămas campion

ROMÂNIA - UNGARIA 2I-W,
(Urmare din pag. 1)

corespunzător folosită. în cri
ma parte. mai ales, echi
pa țării noastre a făcut un 
foarte bun joc combinativ, ata
cul funcțlonînd pe măsura aș- 
teDtărilor antrenorilor Remus 
Drăgănescu si Cornel Bă- 
dulescn. Asa se explică faptul 
că în min. 20 tabela electro
nică indica 8—1 în favoa
rea handbalistelor noastre. 
De remarcat câ aproape toate 
golurile au fost înscrise ca 
urmare a unor frumoase com
binații, a pregătirii pe înde
lete a ofensivei, punctele fiind 
realizate, din zona extremelor, 
a interilor, precum si — 
lucru deosebit de important 
— ..de afară". în apărare, 
cu Anca Căpraru In poartă, 
sigură în cele mai multe 
din intervenții (din min. 50 
ea a fost Înlocuită cu Stela 
Rupă, antrenorii dorind să

LA HANDBAL TINEREI (I) 
vadă Și randamentul aoesteia). 
cu un blocai eficace în fata 
semicercului. echipa Româ
niei a redus la minimum nu
mărul de goluri De care oar- 
tenera a încercat să le înscria 
(din min. 1 oină în min. 22 a 
DTimit un singur gol). Este 
insă necesar ca perioada da 
instruire care a mai rămas 
Dină la ‘startul C.M. să fie fo
losită pentru Înlăturarea d- 
torva deficiente. legate mal 
cu seamă de evitarea momen
telor de deconoentrane. Cînd 
acestea au apărut în iocul e- 
chfoei noastre, ea a primit; 
în trei-patru rînduri. serii de 
dte două si trei goluri. Au 
marcat : Laszlo 8, Nisipeann 
5, Romele 3, Oancea 3, Barlaa 
2, Darvaș 2, Bloju 2, Biazino- 
vicl 2 respectiv Szabo 4. 
Geczl 3, Bolla 3, Kiss 3, Sa- 
lamon 3. Szilagyi 2, Koosis L 
Au arbitrat bine B. Georgiev— 
Gh. Sotirov (Bulgaria).

1 4
IN PRELIMiNARilILE C.M.

• PORTUGALIA — MALTA 
î—t (1—0). Gazdele au ciștigat 
(in grupa a n-a europeană) par
tida, dar au pierdut... un golave
raj pe care-1 credeau ușor de 
realizat. Scorul st rina nu e atlt 
rodul unei replici putemioe a 
oaspeților, dt mai ales urmarea 
unei nervozități excesltve a prin
cipalilor oameni de gol portu
ghezi : J ord ao șl Gomes — au 
ratat — numai ei I — cd puțin 
o„. duzină de goluri ! De remar
cat evoluția soorullui. toarte pu
țin lipsind să se tnreglstreae o 
surpriză de proporții : 1—» (Gomes mta. 37), 1—1 (Frederieo, 
mta. 47) 3—1 (Jose Rafarf, min.
52). 2—3 (De Giorgio, min. 78 T), 
3—2 (din nou Gomes, (mta. 81). 
Haită clasamentul gruipei : L 

; 2. Portugalia 7 4 0 3 
i ; 3. Suedia 4 3 1 2 U—6 
Cehoslovacia *313 7—3 
Malta 1 p. Au mai rS- 
juoat : Cehoslovacia — 
R.F.G. — Portugalia ; 
Cehoslovacia ; Malta —

R.F.G. H p 
11—1» 8 p 
" 4.
5 P î L 

de
î p ;
mas 
Suedia ; 
R.F.G. — 
Suedia.
• tn cadrul grupei zonale O- 

ceania. sîmbătă. la Christchurch : 
NOUA ZEELANDA — TAIWAN 
5—0, prin gol! urile marcate de 
Turner 2, Walker 2 șl Boath. Cla
sament : 1. Noua Zeelandă 5 p 
(3 j), 2. Israel 4 p (3 j), 3. Aus- - - - - p

1.
4. Taiwan Otralia 3 p «2 j) 

(4 j).
CAMPIONATE NAȚIONALE

ITALIA (et. 6) î Atalairtta — 
Decce 3—1 ; AvolLiino — A.S. 
Roma 1—0 ; Bari — Inter 1—3 ; 
Fiorentina — Napoli 0—0 ; A.C. 
Milan — Como 1—0 ; Torino — 
Juventtus 1—2 : Udinese — Pisa 
I—1. Verona — Sampdoria 2—1. 
Juventus conduce cu 12 p, ur
mată ‘ 
poli, 
8 p.
2 p.FRANȚA (et. 15) : Paris

de A.C. Milan cu I p, Na- 
Floremitina și Inter eu ette 
Pe ultimul loo : Como —

S.G.

continuă să rămlnlt neînvinsă, 
ciștigind, de astă dată, dsrbyul 
cu Nantx^. acasă : 2—1. Alte re
zultate : Marseille — Bas-tia 0—0; 
Auxerre — Metz 2—1 ; Nice — 
Strasbourg 5—I ; Brest — Sochaux 
3—1 : Nancy — Rennes t> 0. Lens 
— Toulon 1—1 : Bordeaux — 
LUle 1—1 : Le Hâvre — Monaco
1— 1 ; Laval — Toulouse 3—2. tn
frunte : Paris S.G. 26 p (3. Bor
deaux ai p, 3. Nantes 20 p) ; pe 
ultimele locuri: I* ~ ~ .
19. Marseille 10 p, 20. Strasbourg 
» P.ANGLIA (et.
United — Queen’s Park Rangers
2— 0 ; CbeJsoa — Everton 2—1 ; 
Liverpool — Southampton 1—0 { 
West Ham — Arsenal 1—1 J 
Sheffield Wednesday — Coven
try 2—2 ; Ipswich — Newcastle
2— 3 ; Aston Villa — Nottingham 
Forest L—2 : Leicester — W.B. 
Albion 2—2 ; Watford — Manches
ter City 3—2, Oxford — Luton 
11—1. Tottenham — Birming
ham amtnat. Manchester Uni
ted, cu 31 p, are, tn frun
tea clasamentului, 10 puncte îna
intea lid Liverpool, în tlimp ce 
West Bromwich Albion ocupă ul
timul toc, cu numai 3 p, la I 
puncte de Ipswich pe penultima 
poziție.

R.F.G. (et. II) : Werder Bre
men — k.o. Ia Kaiserslautern 1 
0—3 ( ! !), der oontinuă să con
ducă in clasament cu 17 p. la 
două puncte diferență față de 
Borussia Monchengladbach (locul 
2. cu 15 p), oare a reușit un 
egal — 1—1 — In deplasare, ta 
Eintracht Frankfurt. Alte rezul
tate : Ndmberg — Hanovra 96
3— 3 : F.C. Koto — F.C. Sarr-
brilcken 3—1; Bochum — Bayern 
Mttnohen 3—0 (!) ; Bayer Uer-
dingen — Hamburger S.V. 0—3 ; 
Dortmund — Bayer Leverkusen 
I—1. (Două partide s-au jucat tn 
avans).
• tn meci amical, la Tripoli: 

Libia — Mexic 3—1 (1—1).

18. Sochaux 10 p<

12) : Manchester

TELEX • TELEX @ TELEX • TELEX & TELEX • TELEX
al lumii la cat pană (WBC), gra
tie victoriei prin k.o. (repriza I), 
realizată tn tata englezului Pat 
OowdeM.

CICLISM • Cea de a 79-a edi
ție a Turului delist al Lombar- 
dtei a revenit irlandezului Sean 
KeMy, cu timpul totat de Sn 11:17 
(pe 255 km), urmat de olande
zul van der Poel. francezul Mo
tet. spaniolul Lejaretta elveția
nul Schdnenberger șl Italianul 
Corii, toți același timp l

GIMNASTICA • La C.M. (Mont
real, >—10 noiembrie) vor par
ticipa 38 de țări, între cane șl 
Romănla. • Amical masculin la 
Th on on les Bains : Franța —

R.D. Germană 282,60 p — 268.45 p. 
HANDBAL • Turneu feminin, 

la Enschede (Olanda) : 1. Unga
ria 10 p. 2. Norvegia 6 p. 3. O- 
landa
landa) 6 p 5. Franța 2 p, 8. Is
landa 0 p. tn ultima zi : Jong- 
Orange — Islanda 20—19 : Unga
ria — Franța 16—12 : Norvegia — 
Olanda 21—19.

HOCHEI • In primul tur pre
liminar al 
(Anglia) — 
slavia) 6—7.

POLO O 
nenilui din cadrul 
de nabație de la Brno, reprezen
tanta țării noastre a întrecut ou

p 4. Jong-Orange (O-

C.C.E. : ww
HC Jesentee

ta ultima zi

Olton 
(Tugo-

a vur-
Dmamoviadet

13—12 selecționata Cubei, iar for
mația cehoslovacă a dispus ou 
11—9 de selecționata Dinamo dta 
U.R.S.S.

BUGBY • Barajul dintre repre
zentativele Tunisiei și Spaniei, 
desfășurat la Lavelanet. In Fran
ța. a revenit africanilor cu 12—9. 
et rămlntnd în grupa A a Cam
pionatului european F.I.R.A. • 
La Chailon sur Saone : Franța — 
Japonia 48—8 e La Cardiff : se
lecționata Cardiff — Insulele 
Fldjl 31—13 • La Buenos Aires s 
Atletico San Isidoro — All Blacks 
9—M.

TENIS • Finală la Brisbane 1 
Annaoone — Evemden 6—3. 6—3. 
• tn prima semifinală a ..Cupel 
Federației* de la Tokio : Ceho
slovacia — Bulgaria S—1.


