
TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUSESCU 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA 
ELENA CEAUȘESCU 

S-AU ÎNAPOIAT ÎN CAPITALĂ 
DIN VIZITELE ÎNTREPRINSE 

ÎN ȚĂRI AFRICANE
Mii de bucureșteni, prezenfi la aeroport, 
au intimpinat cu sentimente de fierbinte 
dragoste, de profundă stimă fi prețuire
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Divizia A de fotbal - etapa a 27-a

DINAMO A RELUAT „TRICOUL GALBEN"

pe conducătorul 
statului 

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partiduliu 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au înapoiat, 
miercuri seara, in Capitală din 
vizitele oficiale de prietenie 
întreprinse în Jamahiria Arabă 
Libiană Populară Socialistă, Re
publica Gaboneză, Republica 
Populară Angola, Republica 
Zambia, Republica Populară 
Mozambic, Republica Burundi, 
Republica Democratică Sudan și 
din vizita de prietenie in Re
publica Arabă Egipt

iubit al partidului fl
nostru
Șeful statului român a fost 

însoțit în aceste vizite de to
varășii Virgil Trofin, membru 
al Comitetului Politic executiv 
al C.C. al P.C.R„ viceprim-mi- 
nistru al guvernului, Virgil Ca- 
zacu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ștefan An
drei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul aface
rilor externe, de alte persoane 
oficiale.

REZULTATE TEHNICE

• Fostul lider a obținut un pre
țios punct la Hunedoara • F.G 
Bihor continuă să lupte frumos 
- rezultat de egalitate la Satu 
Mare • Șase victorii la limită 
ale gazdelor • Timișorenii con
tinuă ascensiunea • Lupta din 
subsolul clasamentului s-a com
plicat și mai mult * La Timi
șoara și București, meciurile de 

prim-plan ale etapei viitoare.

Al treilea gol — și cel 
mai frumos — din „se
ria" lui Dudu Georgescu

Foto : Dragoș NEAGU

(Continuare în pag. a 4-a)

Plecarea din SUDAN
Penultima etapă a misiunii 

de pace, solidaritate și cola
borare întreprinsă de pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu în Africa — vizita 
oficială in Republica Democra
tică Sudan, efectuată la invi
tația președintelui Gaafar Mo
hammed El Nimeiri — a luat 
sfîrșit miercuri 25 aprilie.

Pe întreg parcursul călăto
riei, solii poporului român s-au 
bucurat de o primire deosebit 
de caldă, materializată in am
ple manifestări cu caracter de 
masă, de aleasă prețuire față 
de poporul român și pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, de 
tovarășa Elena Ceaușescu, pen
tru contribuția inestimabilă a- 
dusă la lupta pentru triumful 
idealurilor libertății, indepen

denței naționale, progresului so
cial, democrației, păcii și înțe
legerii internaționale.

După ceremonia semnării do
cumentelor - oficiale, oaspeții 
români, însoțiți de președintele 
Sudanului și de soția sa, de 
alte persoane oficiale sudaneze, 
părăsesc Palatul Poporului, re
ședința ce le-a fost rezervată 
pe durata vizitei. Pe drumul 
parcurs pînă la aeroport, 
ca și aici, la aeroport, președin
tele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu sînt 
salutați cu căldură de numeroși 
locuitori ai capitalei sudaneze.

La scara avionului tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu își iau rămas 
bun cu deosebită cordialitate 
de la președintele Gaafar Mo
hammed El Nimeiri și de la 
doamna Buseina Nimeiri.

întilnire, la Ismailia, cu președintele
ANWAR EL SADAT celei de a 27-a etape a Diviziei A.

Dinamo - Jiul 5-1 (4-0)
Politehnica Tim. - U. T. Arad 1-0 (1-0)
Olimpia Satu Mare - F. G Bihor 1-1 (0-1)
Sportul studențesc — S. C. Bacău 1-0 (0-0)
Corvinul Huned. - F. C. Argeș 1-1 (0-1)
Gloria Buzău - Politehnica lași 1-0 (0-0)
Chimia Rm. Vâlcea — Steaua 1-0 (1-0)
C. S. Tirgoviște - A.S.A. Tg. Mureș 2-1 (1-0)
Univ. Craiova - F. G Baia Mare 1-0 (0-0)

ETAPA VIITOARE (29 aprilie)

Politehnica lași - C S. Tirgoviște (0-1)
F.G Baia Mare - Olimpia Satu Mare (0-3)
Steaua - Univ. Craiova (0-0)
Chimia Rm. Vâlcea - Gloria Buzău (1-1)
F. G Bihor — S.G Bacău (1-3)
Politehnica Tim. - Dinamo (1-1)
A.S.A. Tg. Mureș — Corvinul Hunedoara (0-5)
U. T. Arad — Sportul studențesc (1-1)
F. G Argeș - Jiul (0-2)

«MMI

Citiți in paginile 2—3 relatări de la meciurile

CLASAMENTUL
1. DINAMO 27 13 8 6 39-19 34
2. F.C. Argeș 27 15 4 8 42-25 34
3. Steaua 27 14 4 9 47-26 32
4. C.S. Tirgoviște 27 13 5 9 32-26 31
5. Univ. Craiova 27 11 8 8 32-20 30
6. S. C. Bacău 27 11 6 10 32-26 28
7. Sportul stud. 27 11 6 10 34-34 28
8. F.C. Baia Mare 27 13 2 12 28-30 28
9. Politehnica Tim. 27 11 4 12 26-28 26

10. Jiul 27 11 4 12 31-41 26
11. Politehnica lași 27 9 7 11 28-33 25
12. A.S.A. Tg. Mureș 27 10 5 12 36-45 25
13. Gloria Buzău 27 11 3 13 28-38 25
14. Olimpia 27 11 3 13 30-41 25
15. Corvinul 27 10 4 13 34-38 24
16. Chimia Rm. V. 27 9 5 13 29-42 23
17. U. T. Arad 27 8 6 13 34-38 22
18. F. C. Bihor 27 6 8 13 25-37 20

GOLGETERII
15 GOLURI : C. Stan (Gloria Buzău) — 2 

din 11 m, Radu II (F. C. Argeș) — 3 din 11 m.
11 GOLURI : Marinescu (C. S. Tirgoviște), 

M. Răducanu (Steaua) — 1 din 11 m.
10 GOLURI : Biro I și Fanici (A.S.A. Tg. 

Mureș), Marcu (Univ. Craiova) — 2 din 11 m.
9 GOLURI : Dembrovschi (Politehnica Timi

șoara) — 3 din 11 m.

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, $1 tovarășa Elena 
Ceaușescu au efectuat în cursul 
zilei de miercuri, 25 aprilie 
1979, o vizită de prietenie ta 
Egipt, la invitația președintelui 
Republicii Arabe Egipt, Anwar 
El Sadat, și a soției sale, Jîhan 
EI Sadat.

La sosire, pe aeroportul mi
litar Abbu Soweir din apropie
rea orașului Ismailia, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușesen an 
fost salutați cu căldură și 
prietenie de președintele Anwar 
El Sadat și doamna Jihan Ei 
Sadat.

La scara avionului, cei doi 
șefi de stat s-au îmbrățișat, ex
primindu-și satisfacția pentru 
această nouă intilnire.-

Pe tot parcursul drumului 
pină la reședința rezervată inal
ților oaspeți români, populația 
din Ismailia a făcut o caldă 
manifestare de simpatie, a a- 
clamat pentru prietenia româno- 
egipteană.

La amiază, președintele 
Anwar El Sadat și doamna Ji
han El Sadat au oferit, la re-

ședința lor din Ismailia — pa
latul EI Nakhell — un dejun 
în onoarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Dejunul, care a reunit per
soanele oficiale române care fl 
însoțese pe șeful statului nos
tru, pe primul ministru și alte 
înalte oficialități 
desfășurat intr-o 
ealdă prietenie.

Cel doi șefi de 
treținut cordial.

Dialogul Ia nivel inalt a con
tinuat apoi ta cadrul tattl- 
nlrii dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu șl Anwar El Sadat.

Ceremonia plecării oficiale a 
inalților oaspeți români s-a des
fășurat pe aeroportul militar 
Abbu Soweir.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
și-au luat 
bun de la 
El Sadat 
El Sadat. 
Ceaușescu 
s-au îmbrățișat 
exprimindu-și convingerea că 
se vor reintilni din nou, de 
data aceasta in România.

ECHIPA
PENTRU

DE LUPTE LIBERE MAI ARE DE LUCRU
OBIECTIVUL Nr. 1: MEDALII LA J.O. '80

egiptene, 
atmosferă
stat s-au

s-a 
de
ta

•
locuri fruntașe — 
mai temeinică și 
acestei discipline

Bilanțul actual - o medalie de argint, două de bronz și citeva 
trebuie îmbunătățit • Este necesară o pregătire 
exigentă la lotul național • Progresul valoric al 
este condiționat de contribuția sporită 

secțiilor din țară
a tuturor

europene de

un cordial rămas 
președintele Anwar 
șl doamna Jihan 
Președinții Nicolae 

și Anwar EI Sadat 
cu prietenie,

Campionatele 
lupte de la București, care, du
pă cum se știe, au reconfirmat 
valoarea ridicată a echipei re
prezentative în întrecerile de 
greco-romane, au constituit un 
important examen și pentru 
sportivii noștri prezenți la star
tul competiției continentale de 
„libere”. Comparînd bilanțul, a- cestora - —j- —«-• 
(Aurel 
bronz 
Vasile 
teva 
ierarhia „i 
cu comportarea

— o medalie de argint
Neagu), două de 
(Aurelian Rențea, 

Pușcașu) și alte cî- 
locuri fruntașe în 

.primilor 6“ —
generală a

DINAMO - MINAUR Șl POLITEHNICA - STEAUA 
ÎN ETAPA DE AZI A DIVIZIEI A LA HANDBAL

Astăzi, campionatul 
de handbal, Divizia 
gramează o etapă (a 
derbyurilor. Toate meciurile au

masculin 
A, pro- 
xn-a) a

PROGRAMUL

o mare importanță pentru cei 
doi poli 
nlcarului 
imposibil

MECIURILOR DE

ai clasamentului, cro- 
fiindu-1 realmente 

să le ierarhizeze.

din Sala Floreasca 
meci vedetă, pe Di-

AZI

ARAD 
TIMIȘOARA 
BUCUREȘTI

— ora 17 :
— ora 17,15
— ora 17 :
— ora IO,15

_ — — al 5-lea meci 
Universitatea Cluj-Napoca 
putat duminică.

• Cel de

I

al

luptătorilor noștri de 
re“ la ultima mare 
internațională.

la ,Jibe- 
întrecere 

campionatele

. formanțe mai bune la ediția 
1979 a C.E., printr-o evoluție 
Ia nivelul maxim al posibilită
ților tuturor componenților 
săi, nu se poate trece, însă, 
nici peste faptul că, ta cîteva 
situații, arbitrajele i-au oprit 
pe sportivii români ta drumul 
lor spre performanțe superioa
re. Cu toate acestea, gîndindu- 
ne. mai ales, ia apropiatele

Gloria
Politehnica
Universitatea — Știința 
Dinamo — H.C. h

- C.S.M. Borzețti
- Steaua 

—■ ji Bacău 
. „C. Minaur Baia Mare

etapei a Xll-a a Diviziei masculine A,
Universitatea Craiova (16-12), s-a dls-

Cuplajul 
opune, în . _
namo București, campioană a 
țării și cîștigătoare a „Cupei 
României”, actualmente locul 
II în clasament, lui H. C. Mîn- 
aur Baia Mare, locul III ta 
Ierarhia Diviziei A. Ambele au 
nevoie de victorie ca de aer, o 
infrîngere diminuîndu-le șan
sele în cursa pentru titlul na
țional. In deschidere, Știința

Vasile Pușcașu l-a fixat la parter pe campionul mondial Harald
BUttner (R.D.G.) și inc'earcă obținerea unor noi puncteFoto : N. DRAGOȘ

(Continuare in pag. 2-3)

mondiale de la Ciudad de Me
xico, se poate aprecia că aceș
tia s-au prezentat mai bine pre
gătiți, dovedind că pot depăși 
adversari valoroși de care., au 
fost întrecuți în alte ocazii.

Afirmînd că echipa de „li
bere® putea să realizeze per-

Jocuri Olimpice, se impune 
constatarea că bilanțul sportivi
lor de la „libere” este sub

Dan GARLEȘTEANU 
Mihai TRANCĂ

(Continuare in pag. a 4-a)



Finala „Cupei U.T.C.“ la tenis de masă

LA FOCȘANI PESTE 100 DE PARTICIPANT!,

MECIURI 
INTERNAȚIONALE 
ALE ECHIPELOR | Divizia A, etapa a 27-a

DAR Șl ABSENJE
„Vrancea" — eleganta sală de 

sport din Focșani — a găzduit, 
timp de două zile, finala pe țară 
a „Cupei U.T.C.**  la tenis de 
masă. O competiție tradițională, 
ajunsă la cea de a 7-a ediție, ini
țiată și organizată de către C.C. 
al U.T.C., cu sprijinul și colabo
rarea nemijlocită a C.N.E.F.S.

Concursul în sine a fost rezer
vat, pe de o parte, tinerilor de 
14—19 ani, iar pe de alta, celor 
din mediul rural — în vîrstă de 
peste 19 ani — la el urmînd să 
participe reprezentanți din toate 
cele 39 județene ale țării și din 
municipiul București. Dat fiind 
faptul că organele locale au făcut 
tot ceea ce era necesar pentru a 
fi gazde bune (remarcăm și ca
lificarea în acest scop a 30 de 
arbitri tineri), întrecerile s-au 
desfășurat în condițiuni excelente. 
Din păcate, nu putem spune că 
■-au depistat cu acest prilej ele
mente de excepție, pentru că re
prezentanții multor județe fie că 
au „țăcănit" fără nici un spor, 
fie că au atacat puternic, dar...

NEJUSTIFICATE..,
gen Lovln — profesor la școala 
din Ghermăneștl (Vaslui) ș.a. In 
cele patru finale au ajuns cite 
doi reprezentanți din județele Ca
raș Severin și Ilfov, cite unul din 
Gorj, Botoșani, Timiș șl Covasna, 
Învingători fiind desemnați : cate
goria 14—19 ani — Constanța 
Munteanu, elevă la Liceul indus
trial 1 Bocșa, jud. Caraș Severin 
(a învins în finală pe Lîvla Man- 
dache, jud. Botoșani, cu 2—0), 
loan Mănăilă, elev la Liceul in
dustrial Giurgiu, jud. Ilfov (Aurel 
Gaga, jud. Timiș, 2—1) ; Cat. 
peste 19 ani — Maria Nicolae, 
săteancă din Bărzeasca, jud. Ca
raș Severin (Gherghina Modo
ran, jud. mov, 2—0), Ludovic 
Deac, zidar-dulgher, jud. Covas
na (loan Săvescu, jud. Gorj, 2—0). 
Un succes remarcabil au obținut 
reprezentanții județului Caraș Se
verin (două titluri la fete, locurile 
4 și 8 la băieți), acestora reve- 
nindu-Ie și „Cupa U.T.C.“.

In clasamentul pe județe : 1. 
Caraș Severin, 2. Timiș, 3. Arad, 
4. Bacău, 5. Vrancea, 6. Alba.

DE RUGBY
Trei echipe de rugby din țara 

noastră vor efectua turnee peste 
hotare. Prima va pleca C.S.M. Si
biu, care, în perioada 4—10 mai, 
va susține 3 partide In Polonia. 
Din formația pregătită de Bebe 
Boboc și Dumitru Bășcanu vor 
lipsi însă Ungureanu și Becheș, 
eomponențl ai lotului național 
care întîlnește, la 6 mal, reprezen
tativa Uniunii Sovietice. Vor tace 
deplasarea, printre alții, Lomotă, 
Moișan, Hădărugă, Matache, T. 
Ioniță.

Dinamo va juca două meciuri 
In Franța. Primul, la 11 mal, cu 
o echipă din eșalonul I, următo
rul, la 13 mai, cu Selecționata 
poliției franceze, o întîlnlre care 
tinde să devină tradițională. An
trenorul Ion Țuțuianu va avea la 
dispoziție întregul lot, în frunte 
cu internaționalii Nlca, Baciu, 
Dărăban, Borș, Paraschiv, Con
stantin.

Tot în Franța se va deplasa șl 
Știința Petroșani. Echipa antre
nată de Titi Ionescu va susține 3 
meciuri în perioada 12—18 mal, 
organizatoarea turneului fiind 
formația Rugby Olympique Castel 
Naudarlen. Printre componențil 
echipei : Ortelecan, Stoica, Tu- 
dose, Gh. Dinu.

Campioana Poloniei va disputa 
3 partide în țara noastră. La 5 
mal, Polonia Poznan va tntîlnl pe 
C.F.R. Brașov, la 7 mal pe C.F.R. 
Cluj-Napoca, iar la 9 sau 10 mal 
pe Rapid București.

AZI, MECIUL 
DINAMO - POLITEHNICA

Zimbesc după victoriile din finale : loan Mănăilă, Constanța Mun
teanu, Maria Nicolae, Ludovic Deac

Foto : Nicolae MOLDOVEANU — Focșani
fără să cunoască bine procedeul 
și, firesc, n-au realizat mare lu
cru. Partlclpanțil din prima cate
gorie de vîrstă au fost, bineînțe
les, elevi, iar în cea de a doua 
sportivi pînă la 35 de ani chiar, 
din mediul rural. Am cunoscut 
ooncurențl de diferite profesii : 
Mihai Melița — cooperator la 
C.A.P. Salașu de Sus (jud. Hune
doara), Iuliana Kovacs — munci
toare la întreprinderea minieră 
Voivozi (Bihor), Stelian Chiling
— tehnician agricol la C.A.P. Sa- 
rinasuf (Tulcea), Mihai Racoviță
— medic ia Vidra (Vrahceăj, Eu-

Inexplicabilă absența de la star
tul întrecerii a reprezentanților 
(la categoria peste 19 ani) jude
țelor Maramureș, Covasna, Cluj, 
Gorj, olt, Galați, Dolj și munici
piul București (care are destule 
comune subordonate în care se 
practică tenisul de masă), Co
vasna și Tulcea (la cat. 14—19 
ani) — precum și prezentarea 
fără acte în regulă (ceea ce .a 
dus la nevalidarea înscrierii în 
concurs), a unor concurențl din 
județele Bihor, Ilfov șl Suceava.

M. FERARU

PRIMA DIPLOMA
— Am ajuns, totuși, în fi

nală !
Citesc pe fața piciului 

bucuria unei victorii pe care 
cu numai o zi înainte nici 
n-o visase.

— Cine te-a învins în ulti
mul meci ? întreb.

— Colegul meu, Andrei ; a 
liftat două, trei mingi în 
colțul terenului și...

— Succes ! Poate altă dată.
— Vă mulțumesc și dacă 

aveți timp treceți și prin 
școala noastră. Avem clase 
cu mulți tenismani.

Acest dialog, purtat eu un 
elev din clasa a 
V-a de la Liceul 
de științe naturale 
C.A. Rosetti, m-a 
îndemnat să-l cu
nosc pe cîțiva din
tre viitorii „cam
pioni**  la tenis,
acolo pe terenurile de asfalt 
ale școlii.

...Era o duminică. Dis-de- 
dimineață, zeci de copii din 
cartierul Floreasca se îndrep
tau, cu frumoasele lor ra
chete de tenis sub braț, aido
ma unor veritabile trofee, 
spre cele două terenuri pre
gătite anume pentru un con
curs mare, mare cit dorința 
unei clase întregi de a-și de
semna campionul în această 
primăvară dintr-un an me
morabil — Anul internațio
nal al copilului.

Se efectuează tragerea la 
sorți. Prietenul meu scoate 
un bilețel cu cifra 6» după

ÎNSEMNĂRI

care îmi face cu ochiul, semn 
că totul este în regulă. Alți 
doi colegi, Bebe fi Andrei, 
U privesc cu atenție. Aflu 
că toți trei sint buni prie
teni, dar aici, la tenis, întîie- 
tatea este aprig disputată.

Devin un spectator total 
absorbit de întrecerea din 
curtea 'școlii, unde părinți, 
bunici, frați mai mari țin 
pumnii strînși pentru acești 
elevi care se întrec în spor
tul atîtor satisfacții.

Da, mingile au o circulație 
extrem de rapidă ! Din cauza 
unor kilograme în plus, Insă, 

(ciocolata o fi de 
vină ?), cîte-o min
ge pierdută este 
urmărită aproape 
cu lacrimi în ochi.

Prietenul meu, 
Petrișor, a ocupat 
locul III. Odată cu 

carnetul cu notele trimestru
lui doi al anului, a primii și 
o frumoasă diplomă.

Ride cu satisfacție yi plea
că cu racheta fi diploma, 
aidoma unui mare învingător.

Ce frumoși fi puri stnt co
pia noștri, pe marile și mi
cile terenuri de tenis, unde 
se înfiripă, ca intr-o poveste, 
pasiunea pentru tenis. Vn 
gînd bun și pentru inimoasa 
profesoară de educație fizică 
Melania Zacopceanu, care-4 
inițiază.

PETRE GHEORGHIU

I AZI, ÎN CIULEȘTI
iubitorii fotbalului din 

Capitală vor putea asista 
astăzi, pe stadionul Glu- 
leștl, la un Interesant cu
plaj. în deschidere, la ora 
16, se vor întîlni selecțio
natele actorilor șl 
lor, după care 
gazdă, Rapid, va 
un joc amical cu

f
I
I

ziarlști- 
echlpa 
susține 

divizlo-
g nara C Sirena. ri
g g

I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I
I
I

VA DECIDE 
CAMPIOANA ȚĂRII 

LA TENIS
începind de ieri, campionatul 

Diviziei feminine A de teni3 
a intrat in linie dreaptă : 4 e- 
chipe bucureștene — Dinamo, 
Tenis-CIub, Politehnica și Pro
gresul — susțin meciuri pentru 
desemnarea campioanei. Ele 
sînt grupate pe un „tablou- 
șah“, urmînd să joace „fiecare 
cu fiecare". Dacă in această 
grupă fruntașă lupta este 
strînsă, ea nu este mai puțin 
susținută și în celelalte grupe, 
toate echipele dorind să ocupe 
un loc cit mai bun in clasa
mentul final, dar mai ales să 
scape de retrogradare.

Iată rezultatele înregistrate 
ieri.. Locurile 1—4 : DINAMO 
BUCUREȘTI — T. C. BUCU
REȘTI 4—1 (M. Simionescu —
C, Popescu 4—6, 6—1, 6—0 ; M.
Totoran — M. Drăghici 6—1, 
6—1 ; G. Szoko — I. Trocan 
6—2, 6—1), POLITEHNICA
BUCUREȘTI — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 3—2 (L. Romanov
— E. Trifu 6—2, 6—3 ; M. Ro
manov — S. Nunweiller 6—2, 
6—0 ; E. Popescu — G. Onel 
6—0, 6—2 ; Cr. Boboc — D. Ne- 
mes 0—6, 0—6 j M. Pană, M. 
Ionescu — G. Onel, D. Nemeș 
1—6, 1—6) ; locurile 5—8 : 
STEAUA — CIMENTUL DE
VA 4—1 (Carmen Cazacliu —
D. Moldovan 6—0, 6—1 ; Cris
tina Cazacliu — Â. Galambos
6— 0. 6—1 ; L. Grunberg — L. 
Oroșanu 4—6, 0—6), POLITEH
NICA CLUJ-NAPOCA — DU
NĂREA GALAȚI 3—2 (în par
tida decisivă, L. Sălăjan, L. 
Don — S. Proca. R. Angelescu
7— 5, 6—3) ; locurile 9—14 : E- 
LECTRICA TIMIȘOARA — 
U. T. ARAD 3—2 ; CON
STRUCTORUL BRĂILA — 
MUREȘUL Tg. MUREȘ 3—2.

Jocurile continuă astăzi de la 
ora 8,30, pînă in cursul după 
amiezii, pe terenurile Progre
sul și T.C.B. In jurul orei 
14,30, se va desfășura, pe tere
nul Progresul, derbyul Dinamo
— Politehnica București, care, 
probabil, va decide echipa 
campioană a țării.
Daniel DIACONESCU, coresp.

------------  m—MBWaCTHBLinum-------------

DIVIZIA A DE HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

Bacău, o altă veleitară, încear
că să se ferească de „tăvălu
gul*  lui Eugen Trofin, Univer
sitatea București. Studenții din 
Capitală doresc nespus de mult 
să se debaraseze de tristul re
cord al înfrîngerilor în serie... 
Cine s-ar hazarda să dea un 
pronostic 7

La Timișoara, derby cu mari 
rezonanțe. Liderul înfruntă pe 
Politehnica pe terenul ei I Ste- 
liștii joacă bine în ultimul timp, 
sînt tot mai aproape de nivelul 
care i-a consacrat, dar „Poli’

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

este la un punct de primul loc, I 
evoluează acasă și este teribil | 
de ambiționată. Dacă s-ar afla în 
programul „Pronosport", am ■ 
zice : 1 x 2.

Gloria Arad și C.S.M. Bor- ■ 
zești susțin și ele o confruntare 
cu miză mare. Ambele au cîte I 
8 puncte și sînt la un pas I 
(...un punct) de cea de a 9-a 
clasată, Universitatea Craiova, ■ 
adică în pragul subsolului. E- I 
chipa care va învinge iși va I 
umple din nou sacul cu spe
ranțe. Dar care va fi aceea 7 I 
Astă-seară vom afla dezlegarea I 
acestui top de șarade... •

„MORIȘCA" CONTINUĂ...
Așadar, încă o etapă, a 27-a, care, înscriindu-se în nota 

celorlalte din acest retur, complică lucrurile. In „cap" con
tinuă „morișca" în trei a candidatelor la titlu. Acum a 
trecut în fruntea plutonului Dinamo. Echipa lui Nunweiller 
ți Dima confirmă buna pregătire din această iarnă ți a 
început să adune nu numai puncte, ci să se gindească, 
încă de pe acum, la ceasul bilanțului final cind, poate, 
vor conta ți golurile. F. C. Argeț ți Steaua, de pe poziții 
de pîndă, așteaptă etapa care vine cu gîndul nu numai 
la propriile victorii, ci ți la un eventual eșec al dinamo- 
viștilor la Timișoara, in fața echipei lui Angelo, care a 
făcut un impresionant salt, de pe poziția „lanternei", în 
prima jumătate a clasamentului! Cine ar fi crezut asta în 
urmă cu două luni ? Cu siguranță că numai cei care au 
reușit o asemenea ispravă, adică studenții timișoreni înșiși 
care, se pare, acum țintesc cu justificată cutezanță chiar 
mai sus.

Moment dramatic în subsolul clasamentului, unde Glo
ria ți Chimia fac eforturi disperate să scape de strînsoarea 
ultimelor trei locuri, in timp ce F. C. Bihor se agață cu 
lăudabile eforturi să nu scape plutonul. U.T.A., Corvinul 
fi Olimpia completează „grupul celor șase“, dintre care se 
vor alege, după toate probabilitățile, cele trei viitoare di
vizionare B. Care vor fi acestea ? Cine va fi campioana 
și medaliatele cu argint și bronz ?

Cu șapte etape înainte de linia de sosire lupta rămîne 
deschisă la ambii poli. Plutonul divizionar se agită pe 
toată, lungimea lui. Continuă „morișca" fruntașelor. Con
tinuă „caruselul" codașelor.

_ Un motiv în plus să spunem că fotbalul este — tn 
ciuda multor insatisfacții pe care ni le provoacă — totuși, 
atrăgător.

Mihai IONESCU

„HAT-TRICK"-ul LUI DUDU
Stadionul Dinamo a fost li

teralmente luat cu asalt de 
prietenii fotbalului, atrași de 
timpul frumos, de poziția’ cen
trală a arenei dinamoviste și 
de eventualitatea unui bun 
spectacol fotbalistic. Ultima 
condiție s-a îndeplinit parțial. 
Echipa din Petroșani lipsită, 
este drept, de două piese de 
bază (portarul Cavai și coordo
natorul Mulțescu) a făcut o 
partidă slabă. Oaspeții s-au 
văzut doar în ultimele minute 
ale întîlnirii cind gazdele „au 
redus considerabil motoarele". 
Bucureștenii s-au prezentat — 
mai ales în prima repriză — 
intr-o bună dispoziție de joc. 
Mai cu seamă cînd au renun
țat la preluări și au trimis pase 
dintr-o bucată, ei au depășit 
cu ușurință apărarea Jiului. 
SĂTMAREANU a deschis se
ria golurilor noului lider re- 
luînd o centrare a lui Cheran 
(min. 16). Va urma hat-trick- 
ul. lui DUDU GEORGESCU 
(min. 20 — șut pe jos neblocat 
de puțin experimentatul Moi
se ; min. 37 — sancționare a
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DINAMO - JIUL 5-1
Stadion Dinamo; teren excelent; timp fi 

ximativ 20 000. Au marcat : SATMĂREANl 
GESCU (min. 20, 37 și 45), CUSTOV (mi 
(min, 88). Șuturi la poartă : 28-6 (pe p 
9-4.

DINAMO : Ștefan 7 — Cheran 7, Ghițc 
cuță 7 — Dinu 7, Augustin 6, Custov 7 (n 
nar 8, D. Georgescu 8, Vrinceanu 7 (min.

JIUL : Moise 7 - Rusu 5, Ciupitu 6, B 
Stoichiță 5, Cassai 5, Stoica 5 - Bucuresc

A arbitrat : C. Szilaghi (Baia Mare) 7 
(Constanța) și T. Podaru (Brăila).

Cartonașe galbene : P. GRIGORE.
Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 1-0

unor ezitări în dispozitivul de
fensiv advers; min. 45 — spec
taculoasă transformare în gol a 
centrării lui Vrinceanu).

în repriza a doua, elevii lui 
Nunweiller și Dima par că își 
menajează adversarii. Ei nu 
mai insistă la gol și înscriu 
doar o singură dată prin CUS
TOV (min. 52 — pătrundere
impetuoasă și șut după depă

șirea po 
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JOC DOMINAT DE LUCESCU
CORVINUL HUNEDOARA - F.C. AROEȘ 1-1 (0-1)
Stadion Corvinul; teren bun; timp frumos; spectatori - aproxi

mativ 12 000. Au marcat: IVAN (min. 31) și LUCESCU (min. 67). 
Șuturi la poartă : 12-5 (pe poartă : 4-2). Cornere : 16-0.

CORVINUL : I. Gabriel 7 - Nicșa 7, Gălan 7, Merlă 6, Bogdan 
7 - Dumitriu IV 7, Petcu 6 (min. 59 Economu 6), Klein 8 (min. 72 
Bucur 7) — Lucescu 9, Agud 7, Vâetuș 7.

F.C. ARGEȘ : Speriatu 9 - M. Zamfir 7, Stancu 8, Cirstea 8, 
Ivan 8 — Bărbuîescu 6, Toma 6 (min. 62 Iatan 6), lovanescu 7 — 
Radu III 6, Radu II 7 (min. 79 Chivescu), Dobrin 7.

A arbitrat : C. Dinulescu 6; la linie, G. Dragomir și C. Matees- 
cu (toți din București).

Cartonașe galbene : VAETUȘ, IVAN.
Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 2-0 (0-0).

HUNEDOARA, 25 (prin telefon).
Meciul a fost aprig și încor

dat, toți jucătorii luptind din 
răsputeri pentru a da mingii 
direcția porții adverse. Evi
dent că maniera colectivă de 
joc a fiecărei echipe în parte 
a fost diferită. Corvinul a 
combinat (cu precădere pînă 
la primirea golului), ajutîndu-se 
cu pase scurte, devieri, un- 
doi-uri și centrări în urmă 
spre mijlocașii lansați. Gaz
dele au fost conduse admira
bil de Lucescu care, inspirat 
și dăruit, a oferit și un admi
rabil exemplu personal. N-au 
realizat prea mult, Intrucît s-au 
angajat rar la finalizare, e- 
chipa fiind incomodată și de 
prestația excelentă a portaru
lui Speriatu, stăpînul careului, 
care intuia cu o secundă mai 
devreme traiectoria baloane- 
lor. F.C. Argeș și-a făcut jo
cul ei sigur de apărare cu Stan
cu „libero", cu dublajul atent 
al unor fundași foarte prompți. 
Se înțelege că Dobrin, Radu 
II și oricare dintre coechipie
rii aflați în preajmă s-au lan
sat pe contraatacuri abile, ori 
de cîte ori intrau tn posesia 
mingii. Așa s-a întîmplat și în 
min. 31 cînd IVAN a înain
tat pe nn spațiu liber și a în
scris spre stupefacția unui ad
versar care domina.

După golul argeșenilor, 
cursivitatea jocului avea să 
sufere pe alocuri, diminuată 
de tensiunea nervoasă din te
ren. Chiar ți un arbitru de 
talia lui C. Dinulescu nu poa-
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POLI" A TREMURAIz/
TIMIȘOARA, 25 (prin telefon).
Primăvara asta, atât de rod

nică In puncte pentru „Poli", 
a inoculat formației timișorene 
o bună stare de spirit pentru 
partida-derby a Banatuilui, o 
zonă altădată... fruncea, acum 
în emoții. Un optimism în for
țele ei care i-a permis să iasă 
repede din jocul de uzură dic
tat de U.T.A. din start și să se 
impună printr-un fotbal tehnic, 
aerisit, imprimat de o linie de 
mijloc laborioasă și inspirată. 
Dealtfel, deschiderea scorului 
se va trece în eontul lui Dem- 
brovschi și Cotec : primul a in
terceptat mingea de la... Ku- 
kla, i-a transmis-o în careu Iui 
COTEC, care va înscrie în col
țul lung, pe lingă Ducadam, 
Ieșit in întîmpinare. Golul i-a 
deconectat și mai mult pe ti
mișoreni, al căror forcing con
tinuu va fi acuzat din plia de
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SINGUR PORUMBEL...
ESC - S. C. BACĂU 1-0 (0-0) 
foarte bun ; timp frumos ; spectatori — 
rat : TANASESCU (min. 75). Șuturi la 
6-3). Cornere : 5-1.

Moraru 7 — Stroe 7, Cazan 7, Grigore 
eseu 7+, Tănăsescu 8, Oct. lonescu 6 
M. Marian 6, lorgulescu 6, Chihaia 5

7-1. Solomon 7, C Solomon 8, Câr- 
, Vamanu 7 (min. 25 Antohi 6), Șoșu 7 
, Chitaru 6 (min. 73 Panaite 5).

la linie : H. Nicoiau (ambii din Bra-

4ARIAN.
La juniori: 4-2 (0-1).

DECÎT ARATĂ SCORUL...
CHIMIA RM. VILCEA - STEAUA 1-0 (1-0)

Stadion „1 Mai*  ; teren foarte bun ; timp frumos ; spectatori — 
aproximativ 22 000. A marcat: AGIU (min. 32-autogol). Șuturi 
la poartă : 15-4 (pe poartă : 4-0). Cornere : 7—4.

UN ATRACTIV CONCURS 
PRONOSPORT. După toate pro
babilitățile, concursul Pronosport 
de duminică 29 aprilie a.c. va 
pune la grea încercare perspica
citatea partlclpanțllor, tntruclt 
cupriftde numeroase meciuri echi
librate șl de Importanță deosebi
tă pentru configurația clasamen
telor în campionatele divizionare 
A de fotbal ale României șl Ita
liei. Desigur, nu vor lipsi surpri
zele șl, prin urmare, se întrevăd 
șanse de mari cîștiguri pentru 
cel ce vor reuși să le anticipeze. 

CHIMIA : Roșea 7 - Lepâdatu 7, Iordan 8, Basno 7, Cincă 7 
— G. Stan 6, Coca 6 (min. 71 Vergu 6), Carabageac 8 — Teleș
pan 6, Stanca 7, G Nicolae 7 (min. 80 Bărbuț).

STEAUA: N. Răducanu 5 (min. 46 lordache 7) - Anghelini 6. So
meș 6, Agiu 5, I. Gheorghe 7 — Stoica 7, Aelenei 6, I. Marin 5 
(min. 46 C Zamfir 5) — Ă lonescu 6, Zahiu 6, M. Răducanu 5.

A arbitrat : S. Drăgulici 8; la linie : T. Moisescu (ambii din 
Drobeta Tr. Severin) și N. Raab (Cimpia Turzii).

Cartonașe galbene : N. RĂDUCANU, M. RĂDUCANU, G. STAN.
Trofeul Petschovschi: 9. La juniori: 2-0 (1-0).

UNIVERSITATEA CRAIOVA-F.C. BAIA MARE 1-0 (0-0)
Stadion Central ; teren bun; timp frumos; spectatori — aproxima

tiv 30 000. A marcat: BELDEANU (min. 65). Șuturi la poartă: 
11-8 (pe poartă : 4-4). Cornere : 9-6.

UNIVERSITATEA : Boldici 9 - Negrilă 7, Bumbescu 7, Ștefănes- 
cu 8, Purima 6 - Donose 5, Țicleanu 7, Beldeanu 9 - Cirțu 5 (min. 
18 Gîrleșțeanu 7), Cămătaru 6, Marcu 6 (min. 31 Geolgău 7).

F.C. BAIA MARE : Ariciu 8 - Borz 7, Condruc 8, Koller 8, Mol
nar 6 - Sa bău 6, Bălan 6 - Dragomirescu 7, Terheș 7, Roznai 6 
(min. 78 Deac), Mureșan 6 (min. 78 Diaconu).

A arbitrat : O. Andereo (Satu Mare) 8 ; la linie : C. Teodorescu 
(Buzău) și Gh. Vasilescu II (București).

Cartonașe galbene : ȘTEFANESCU, CONDRUC.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 1-2 (1-1).
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. ^min. 55 — lovitură liberă Ior- 
gulescu), dar dominarea gaz
delor avea să se materializeze 
în cele din urmă in min. 75. 
cînd la o nouă lovitură liberă a 
studenților, executată de Radu
lescu, mingea respinsă de bă
căuani a fost reluată, dintr-o 
bucată, de TĂNĂSESCU. șutul 
lui „ghicind” poarta lui Mîn
drilă printr-o pădure de pi
cioare. Nea Costache Sandu, 
marele suporter al Sportului 
studențesc, dă drumul pe sta- 

_ dion la un porumbel voiajor 
(așa face el de ani de zile cînd 
marchează Sportul) și meciul 
se încheie cu victoria la limită 
a studenților bucureșteni. O 
victorie meritată, fără îndoială, 
față de ansamblul jocului, bă
căuanii lăsîndu-ne impresia că 
și-au abandonat frumoasa idee 
de joc (din prima repriză) pe 
drum...
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EMOȚII ÎN CRÎNG
GLORIA BUZĂU - POLITEHNICA IAȘI 1-0 (0-0)

Stadion Gloria ; teren denivelat; timp excelent; spectatori — 
aproximativ 20.000. A marcat TOMA (min. 64). Șuturi la poartă : 
16-9 (pe poartă : 7-1). Cornere : 7-6.

GLORIA : Cristian II 7 — Ivana 6, Nicolae 6, Simion 6, Tulpan 
6 — Dobre 6, Petrache 6 (min. 58 Negoescu 4), Toma 6 — Opri- 
șan 7, Stan 6, Gh. Radu 7 (min. 84 Neculce).

POLITEHNICA : Naște 9 — Romilă III 6, Anton 7 (min.______________ .___57 So-
fian 6), Mureșan 6, Mihalcea^ 6 — Romilă II 7, Simionaț 7, Florean 

A arbitrat : R. Stincan 9 ; la linie : V. Constantinescu și
8 — D. lonescu 5 (min. 72 Dănilă 5), Cernescu 7, Costea

:u
Măndescu (toți din București).

Cartonașe galbene : CERNESCU, ROMILĂ III. 
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 4-2 (2-1).
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BUZĂU, 25 (prin telefon).
Așteptată cu nerăbdare, pen

tru că rezultatul conta mult ta 
/configurația ultimei treimi a 
‘clasamentului, partida a satis
făcut numai pe jumătate. Și 
cînd spunem aceasta ne gindim 
la angajamentul celor două for
mații, care și-au disputat cu 
ardoare cele două puncte. Mai 
nerăbdători, buzoienii s-au a- 
runcat de la început în atac 
țintind golul. De cealaltă 
parte, Politehnica a răs
puns cu un joc mai elabo
rat tehnic și tactic și puțin a 
lipsit ca Cristian II să scoată 
mingea din poartă în min. 18, 
la un șut periculos al lui Simi- 
onaș sau, în min. 22, la lo
vitura lui Florean. Cu toate că 
Gloria domina, atacanții săi fie 
că ratau din poziții excelente 
(Petrache șl Stan în min. 24 
ți 27), fie că nu realizau mingi 
utilizabile datorită jocului 
slab al liniei de mijloc. Tot ie
șenii trec pe lingă gol în min. 
36 pentru ca, opt minute mai
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POLITEHNICA TIMIȘOARA - U.TA 1-0 (1-0)
Stadion „1 Mai"; teren bun; timp însorit, dar cu vint; specta

tori — aproximativ 40 000. A marcat: COTEC (min. 15). Șuturi ta 
poartă : 15-6 (pe poartă : 6-3). Comere : 10—4.

POLITEHNICA : Bathori 6 - Floareș 6, Vișan 7, Mehedințu 7, 
Barna 6 - Dembrovschi 7, Șerbănoiu 8, Cotec 8 - Anghel 3, fuga 
6 (min. 45 Petrescu 6), Nucă 6 (min. 82 Nadu).

U.T.A. : Ducadam 8 — Gașpar 6, Kukla 5, Gali 6, Giurgiu 6 — 
Leac 7, Schepp 6, Broșovschi 5 (min. 69 Vaczi 5) - Cura 7, Do- 
mide 5, Coraș 6 (min. 54 Bitea 5).

_ A arbitrat: Fr. Coloși (București) 8; la linie: Gh. Racz (Brașov) 
și G. Ene (Buzău).
Cartonașe galbene: BROȘOVSCHI, GALL, ȘERBĂNOIU, PETRESCU. 

Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 0—2 (0-0).
•

vedea, în continuare, echipa in- 
trînd în panică de teamă ca 
U.T.A.. (ieșită în sfîrșit la atac, 
nemaiavînd ce pierde) să nu 
egaleze. Ei vor tremura, literal
mente, în min. 85, la o tafil- 
trare in careu a lui Kukla, dar 
vor răsufla ușurați cînd balo
nul va trece alături. Puțin mai

RM. VILCEA, 25 (prin telefon)
Victorie indiscutabilă, ta ciu

da «corului minim. Vilcenii ar 
fi putut cîștiga mai detașat, ei 
manifestind un remarcabil spi
rit ofensiv, la care s-a conec
tat întreaga echipă pînă ta 
min. 60, după care forțele gaz
delor au început să scadă și 
numai fragilitatea atacului 
bucurestenilor a făcut ca me
ciul sa nn se încheie cu o 
surpriză — judecind după ra
portul de forțe din primele 60 
de minute. Echipa lui Marcel 
Pigulga a depășit cu bine emo
țiile de start și a atacat 
continuu, sub bagheta lui 
rabageac, prin insistența 
mareabilă a lui Stanca și 
avansările constante ale 
dașilor laterali, în bună 
poziție de joc. în această 
mă repriză, exceptînd doar mâ
nuțele de început. Steaua a 
jucat timid, eu un singur mij
locaș (Stoica) și cu nici un îna
intaș, fa acest compartiment 
„remarcindu-se- placiditatea 
lui M. Răducanu ți lipsa de 
calm a lui Zabiu. în minatul 
26. vilcenii sfat la nn pas de 
a deschide scorul. Portarul Ră
ducanu repetă greșeala din me
ciul eu Iugoslavia, C. Nicolae 
interceptează, dar nu reușește 
să-1 dribleze pe autorul— ga- 

apoi 
Ca
re

dis- 
pri-

de
54, 

_____  peste 
Gloria reușește

târziu, Toma să expedieze sin
gurul șut periculos al Gloriei.

După pauză jocul păstrează 
aceleași caracteristici, cu adao
sul că Politehnica începe „să 
tragă de timp”. Gloria, de fapt 
ca și in prima repriză, își... 
permite să rateze la fel 
mult. De pilda. în min. 
Dobre trimite balonul 
poarta goală 1 
să treacă peste acest moment 
psihologic și ta min. 64 înscrie 
unicul gol al meciului : Radu 
execută excelent un corner (așa 
cum a făcut-o de-a lungul în
tregului meci), Stan reia eu 
capul în bară, mingea revine In 
teren. de unde mijlocașul 
TOMA o trimite printr-un a- 
devărat baraj ieșean, in poar
ta lui Naște care, mascat, nu 
a putut interveni. Jocul este 
la fel de disputat, Romilă H 
și Stan sînt pe punctul de a 
înscrie fa min. 81 și 85, dar 
scorul rămâne neschimbat.

Mircea TUDORAN

ttrziu, cu un șut puternic, Dem
brovschi 11 va obliga pe Duca
dam să respingă in extremis, 
însă, una peste alta, ultimul 
sfert de oră al meciului ne-a 
reamintit pe „Poli” din... 
toamnă I

Gheorghe NICOLAESCU

ta 
in- 
iar 
pi-

fei. Scorul va fi deschis 
min. 32, cînd, după atacuri 
sistente, C. Nicolae șutează, 
mingea deviază în goi din 
ciorul lui AGIU.

Vilcenii continuă să insiste 
după pauză. în min. 48, Ior- 
dache salvează un gol gata fă
cut, pentru ca. zece minute 
mai tirziu să asistăm la o ra
tare rarisimă cînd Teleșpan, 
după ce trece de Agiu și Iorda- 
che, trimite incredibil pe lingă 
poarta goală I Din min. 60, 
Chimia renunță la orice velei
tăți ofensive, se retrage în a- 
părare, dar acțiunile de atac ' 
ale Stelei se încheie în afara 
careului, exceptînd ocazia lui 
M. Răducanu (min. 68). Jocul 
se încheie cu o victo
rie absolut meritată a 
gazdelor. Chimia făcîndu-i, 
totuși, pe cei 22 000 de specta
tori să palpite în ultima jumă
tate de oră.

Ioan CHIRI LA

IN ROLUL
SATU MARE, 25 (prin telefon)

Aici, se știa înainte de meci : 
1) că Olimpia poate rămine ta 
Divizia A numai dacă câștigă 
toate meciurile de acasă, 2) că 
F. C. Bihor — „lanterna roșie” 
crede încă în șansa sa— la vic
torie. Deci toate premisele pen
tru o dispută încleștată între 
echipele antrenate de cei doi 
foști colegi de echipă Staicu 
și Jenei. Așa cum era de aștep
tat cei care au muncit mai 
mult pentru a câștiga au fost 
sătmărenii. Și au început prin 
a ataca furibund, creîndu-și e- 
razii de gol excelente în mim 
6 și 11. Albu a salvat „ca o 
panteră” poarta sa la șuturile 
puternice ale lui Both I și 
Marcu. Pînă in min. 20 Olimpia 
presează insistent, însă F. C. 
Bihor, cu „spiridușii" săi, con
traatacă foarte periculos și in 
acest minut... stupoare. Lupău 
aleargă după o minge . ca și 
pierdută, centrează și, dintr-un 
unghi dificil, GHERGHELI de
viază cu capul în plasă (Feher 
fiind oarecum spectator) : 0—1. 
Și iarăși începe canonada la 
poarta oTădenilor. Ocazii și

TÎRGOVIȘTENII-GOLURI LA... INDIGO
TIRGOVIȘTE, 25 (prin telefon)
Spectatorii tirgovișteni au 

plecat de la stadion nu prea 
satisfăcuți de evoluția echipei 
lor — deși C. S. a ciștigat pe 
merit partida. Muți s-au în
trebat : -de ce băieții noștri 
n-au mai reeditat acea repriză 
magnifică din meciul eu 
Steaua Probabil că și an
trenorul N. Proca caută răs
puns la această întrebare, deoa
rece echipa sa n-a fost -în 
apele ei“ in meciul cu A.S.A. 
A apărut destul de inegală In 
joc, tocmai ea care, acasă, își 
sufoca adversarii printr-un 
forcing și o combativitate cum 
puține formații o fac in cam- 
pionatul nostru. Meciul n-a a- 
vut virtuți, dar el rămine ta 
memoria spectatorilor prin cele 
două goluri marcate de Pitaru 
și Marinescu. goluri trase, 
parcă, la indigo. Iată cum ș-au 
marcat ele : secnnda a 35-a a 
primei reprize — Kallo Q lan
sează pe Grigore, cursă spec
taculoasă a acestuia, centrare 
și PITARU înscrie cu capul 
sub transversală (1—0) ; se
cunda a 35-a a primului mi
nut din repriza a doua —

devenit foarte 
In fața formației băimă- 
cunoscută ca incomodă 
partidele din deplasare, 
mai îngreuiat-o, de fapt, 
craiovenii, care au făcut

CRAIOVA, 25 (prin telefon).
Lipsită încă de la începutul 

partidei de patru dintre titu
larii ei (Lung, Tilihoi, Bălăci și 
Crișan), Universitatea a avut 
neșansa de a-i pierde în pri
ma jumătate de oră de joc pe 
Cîrtu- și pe Marcu — acciden
tați și înlocuiți din formație, 
cel dinții cu un debutant în 
Divizia A, Gîrleșțeanu. In a- 
ceastă situație, misiunea echi
pei locale a 
grea 
rene, 
și la 
Și-au 
chiar 
o primă repriză surprinzător 
de slabă, fiind preocupați mai 
mult să-și contreze, prin faul
turi, adversarii.

Băimărenii, în schimb, au 
răspuns cu binecunoscutul lor 
joc combinativ, care le-a adus 
o evidentă superioritate la 
mijlocul terenului și i-a făcut 
destul de periculoși în etae. 
Dealtfel, oaspeții, continuînd 
să acționeze în același mod

PRINCIPAL
OLIMPIA SATU MARE - F. C. BIHOR 1-1 (0-1)

Stadion Olimpia; teren bun; timp închis; spectatori - aproxi
mativ 8.000. Au marcat GHERGHELI (min. 20) și BOTH I (min. 
54 din 11 m). Șuturi la poartă : 20-5 (pe poartă : 9-2). Cornere : 
9-1.

OLIMPIA : Feher 6 - Mureșan 6, Smarandache 6, Matei 6, Po
pa 6 — Sabou 5, Marcu 6, Bathori II 5 — Helvei 5, Bolba 5 (min. 
59 Hațeganu 5), Both I 6 (min. 67 Stețca 6).

F. C. BIHOR : Albu (eliminat in min 70) - Horvath 6, Bigan 7, 
David 7, Zare 6 - Naom 7, Ghergheli 7, M. Marian 6 - Lupău 
7, Rorescu 5 (min. 70 Vidac 7), Georgescu 5 (min. 80 Fildan)*

A arbitrat: V. Roșu 4; la linie: M. Buzea și S. Marin (toți din 
București).

Cartonașe galbene : SABOU, POPA, ZARE, GHERGHELI. ’ .
Cartonașe roșii : ALBU.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 1—1 (0—0).

faze dramatice la buturile lui 
Albu! La reluare, sătmărenii în
cep „lucrul” de unde l-au lăsat. 
Iarăși atacă mereu și, în min. 
54, vine egalarea : Horvath îl 
deposedează regulamentar pe 
Popa și arbitrul V. Roșu acor
dă lovitură de pedeapsă! 
BOTH I îl „aruncă” pe Al
bu într-o parte, trage în cea-

C. S. TIRGOVIȘTE - A.S.A. TG. MUREȘ 2-1 (1-0) |
Stadion Municipal; teren bun; timp frumos; spectatori — aproJ 

ximativ 20 000. Au marcat: PITARU (min. 1), MARINESCU (min. 
46) și FANICI (min. 74). Șuturi la poartă: 12-6 (pe poartă : 8-3). 
Comere : 3-3.

G S. TIRGOVIȘTE : Coman 7 - Gheorghe 6, Enache 7, Ene 7, 
Alexandru 6+ - Kallo 9, Furnică 6, Tătaru 6 - Grigore 8, Mari
nescu 7, Pitaru 7 (min. 46 Dumitrescu 5 ; min. 88 Miu).

A.S.A. TG. MUREȘ: Biro II 5 — Kortesi 6, Ispir 7, Boloni 7, Gali 
5 — Biro I 7, Bozeșan 7, Sipoș 5 - Both II 7, Pîslaru 7, Hajnal 6 
(min. 30 Fanici 6).

A arbitrat: Gh. Retezan 8; la linie : V. Navroschi (ambii din 
București) și M. Moraru (Ploiești),

Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 4-0 (2-0).

Kallo, cursă pe stingă, centrare 
ți MARINESCU Înscrie, tot eu 
o lovitură de cap (2—0). După 
ambele goluri, paradoxal, gaz
dele par debusolate... invitind-o 
pe AS. A. la joc. Tîrg-mureșenii 
au dominat bune perioade, 
însă, acolo, în preajma porții 
lui Coman n-au fructificat de- 
cit o singură ocazie : ta min. 74 
tind Gali a Întors o minge in 
careu și FANICI, cu o lovitură 
cu capul, a înscris imparabil.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Pentru a oferi o sursă suplimen
tară de inspirație, redăm pronos
ticurile maestrului emerit al 
sportului Gh. Constantin, antre
norul echipei Steaua : 1. Steaua
— „U” Craiova 1 ; 2. „Poli” Iași
— C.S. Tîrgovlște 1,X ; 3. F. C. 
Baia Mare — Olimpia 1 ; 4. „Poli” 
Timișoara — Dinamo 1.X.2 ; S. 
U.T.A. — Sportul stud. 1 ; ț. 
Chimia Rm. V. — Gloria Buzău 
1; 7. F.C. Bihor — S.C. Bacău 

constructiv și după pauză, 
și-au creat cîteva excelente o- 
cazii de a deschide scorul, pe 
care însă n-au reușit să le 
fructifice. în min. 53 Drago- 
mirescu, după o pasă primită 
de la Condruc, a trimis min
gea puternic în bară ; patru 
minute mai tîrziu Boldici a 
intervenit splendid la un șut 
al lui Mureșan, iar în min. 
62, Ia o centrare a lui Terheș, 
Roznai a reluat puțin pe lin
gă poartă. în repriza secundă 
însă și craiovenii au apărut 
mult schimbați în bine, ceea 
ce a făcut ca jocul să crească 
substanțial în calitate și spec
taculozitate. Mai ales după ce 
BELDEANU — un bun execu
tant al loviturilor libere — a 
înscris, în min. 65, dintr-o a- 
semenea fază fixă de la 18 m 
(după un fault asupra lui 
Geolgău) un gol foarte fru
mos. care avea să fie cel al 
victoriei.

Constantin FIRANESCU

ARBITRUL

laltă șl— 1—L Tot restul re
prizei a doua Olimpia a jucat 
la o singură poartă. A obosit 
atacînd, ratînd și iarăși ratînd. 
Un moment inedit : eliminarea; 
în min. 70, a portarului Albu 
(din nou exagerată aprecierea 
arbitrului).

Modesto FERRARIN1 i

Gazdele au mai avut ocazii de 
gol (min. 5 — Grigore, min. 36 
— Kallo, min. 51 — Alexan
dru), iar oaspeții prin Pîslaru 
(rnin. 60 — singur în careu, a 
trimis pe lîngă poartă).

Cum am spus, partida a re
ținut atenția prin golurile gaz
delor ca gl prin prestația ex
celentă a lui Kallo șl cursele 
spectaculoase ale lui Grigore.

Stelian TRANDAFIRESCU

1,X ; 3. A.S.A. Tg. M. — Corvl-* * 
nul 1 ; 3. F.C. Argeș — Jiul 1 5 
10. Bologna — Torino 1,X ; 11.
Catanzaro — Milan X,2 ; 12. La
zio — Napoli X : IB. Verona — 
Perugia X.
NUMERELE EXTRASE LA 
GEREA PRONOEXPRES

25 APRILIE 1979 
Extragerea I : 6 22 40 7 

extragerea a n-a : 15 4 37 __ _ 
3. FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
1.323.644 lei din care 414.105 lei. 
REPORT LA CATEGORIA L~

TRA- 
DIN

a îț
12 34



TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA 
ELENA CEAUȘESCU 

S-AU ÎNAPOIAT ÎN CAPITALĂ

Azi, start In C. M. de tenis de masă

(Urmare din pao. D

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutafi la sosire de to
varășii Hie Verdet. Iosif Bane, 
Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Gheorghe Cioară, Lina Cio
banii. Constantin Dăscăiescu, 
Ion Dincă, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Ion Ionită, Pe
tre Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană. Ion Pătan, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Iosif Uglar. Ște
fan Voitec, Ion Coman. Nicolae 
Constantin, Mihai Dalea, Miu 
Dobrescu. Ludovic Fazekas, 
Mihai Gere. Nicolae Giosan, 
Ion Ursu, Richard Winter, Du
mitru Popa. Ilie Rădulescu, 
Marin Vasile. Tovarășii din con
ducerea de partid și de stat au 
venit împreună cu soțiile.

Erau prezenti membri ai C.C. 
al P.C.R.. ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători de 
instituții centrale și organizații 
obștești, personalități ale vieții 
științifice și culturale, generali.

Au fost de față ambasadorul 
Republicii Arabe Egipt, Abdel 
Aal Nayel, insărcinații cu afa
ceri ad-interim ai Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare So
cialiste, Said S. Tarmissi. Re
publicii Gaboneze. Simon Ngam- 
biga. Republicii Burundi. Mpim- 
bankomeye Leopold, și Repu
blicii Democratice Sudan. Salih 
Abdu Mashamoun.

Ceremonia sosirii s-a desfă
șurat pe aeroportul Otopenl, 
împodobit cu drapelele partidu
lui și statului, care încadrau 
portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Mii de cetățeni ai Capitalei,

ECHIPA DE LUPTE LIBERE MAI
(Urmare din t>ao D

cerințe și că ei trebuie să de
pună eforturi mai susținute 
pentru o comportare onorabilă 
Ia întrecerile de la Moscova.

în continuare, cîteva consi
derații și aprecieri privind e- 
voluția celor 10 component! ai 
reprezentativei de lupte libere. 
Cea mai bună comportare au 
avut-o. în această ordine. 
Aurel Neagu (57 kg). Vasile 
Fușcașu (100 kg). Aurelian 
Rentea (48 kg) și Andrei Ianko 
(+100 kg). Deși operat la ge
nunchi cu cîteva luni în urmă, 
pierzînd astfel mult timp din 
perioada de pregătire, Aurel 
Neagu s-a dovedit un luptător 
capabil, bun cunoscător al teh
nicii de „libere" și cu un po
tențial fizic și moral remarca
bil. El s-a concentrat la maxi
mum în meciurile decisive, 
cele cu Ivan Tocev (Bulgaria) 
și Bernard Bobrich (R. D. G.), 
obținînd succese clare, care 
î-au netezit drumul spre cea 
de a doua treaptă a podiumu
lui de premiere. Și Vasile Puș- 
cașu s-a comportat bine, reu
șind să rămînă în elita cate
goriei 100 kg. Printre învinșii 
săi s-a numărat, campionul 
mondial Harald Buttner 
(R.D.G.) și a lipsit extrem de 
puțin ca el să cîștige prin tuș 
și întîinirea cu Ilia Mate 
(U.R.S.S.). Cu o pregătire fizi

oameni ai muncii din întreprin
deri și instituții, prezenti aid, 
an salutat cu multă căldură și 
însuflețire pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu la sosirea din această 
nouă șl importantă solie de 
pace și prietenie. In aclamațiile 
entuziaste ale mulțimii și-au 
găsit o vibrantă expresie sen
timentele de fierbinte dragoste, 
de profundă stimă și înaltă a- 
preciere nutrite de întreaga 
noastră națiune fată de condu
cătorul iubit al partidului și 
statului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru activitatea 
neobosită consacrată înfloririi 
continue a patriei, creșterii 
prestigiului și contribuției Româ
niei socialiste pe arena mon
dială. Totodată, au fost ma
nifestate cu vigoare satisfacția 
și aprobarea deplină față de 
rezultatele deosebit de rodnice 
ale vizitelor întreprinse de to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu in 
cele opt țări de pe continentul 
african pe care le apreciază ca 
o remarcabilă contribuție la 
dezvoltarea relațiilor de priete
nie, solidaritate și colaborare 
ale României cu aceste state, 
cu popoarele Africii, la trium
ful idealurilor nobile de liber
tate, independentă și progres, 
de pace și colaborare ale lumii 
contemporane.

Un grup de pionieri, tinere 
și tineri au oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu buchete de 
flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns cu prietenie călduroa
sei și entuziastei manifestații 
de bun venit făcute de cetățe
nii Capitalei.

că exemplară, el și-a dominat 
toți adversarii in finalurile 
partidelor, așa cum a făcut-o 
și în meciul cu bulgarul Slav- 
cio Cervenkov. pe care, însă, 
arbitrii nu l-au descalificat pen
tru luptă pasivă, cum o impu
nea aspectul luptei. Cuvinte de 
laudă se cuvin și debutantului 
Aurelian Rențea (48 kg), care 
a dovedit că se poate conta 
pe el în viitoarele concursuri 
internaționale.

Chiar dacă s-a clasat doar 
pe locul 4, tînărul „greu" An
drei Ianko s-a prezentat pro
mițător în întrecerea continen
tală de Ia București, arăttnd 
că dispune de resurse pentru 
îmbunătățirea performanțelor. 
Firește, cu condiția ca el să se 
pregătească și în continuare cu 
aceeași seriozitate.

La nivelul posibilităților au 
concurat Dumitru Ignat (in
trodus în ultimul moment în 
echipă. în urma accidentării lui 
Gheorghe Bîrcu) și Gigei An- 
ghel (62 kg), clasați în primii 
6 la categoriile lor.

Lajos Sandor (68 kg), Emi- 
lian Cristian (74 kg), Tiberiu 
Seregcly (82 kg) și Stelică 
Morcov (90) au evoluat sub aș
teptări, privind echipa repre
zentativă de un loc mai bun în 
ierarhia continentală. Dacă 
Stelică Morcov — sportiv de 
la care se aștepta o_ medalie 
— are scuza recidîvării unul 
accident în urma căruia nu s-a

ECHIPELE ROMÂNIEI EVOLUEAZĂ ÎN
PHENIAN, 25 (prin telex). 

Pavoazată sărbătorește, capita
la Republicii Populare Demo
crate Coreene găzduiește în a- 
ceste zile campionatele mon
diale de tenis de masă, ajunse 
la cea de-a 35-a ediție. De pe 
toate continentele, au venit la 
întrecerea supremă peste 900 de 
sportivi și oficiali, reprezentînd 
70 de națiuni, aproape 400 de 
ziariști, comentatori de radio și 
T.V., fotoreporteri și operatori 
de cinema, cărora li s-au adău
gat sute de turiști străini. O 
uriașă muncă organizatorică și 
tehnică, vădind deopotrivă

IANCOVICI - VEZEANU, 
IN RALIUL

BERLIN, 25 (Agerpres).
Raliul automobilistic internatio
nal „Sachsenring", desfășurat 
în împrejurimile orașului Zwic
kau (R.D. Germană), a luat 
sfîrșit cu victoria echipajului 
Heimburger — Waitz (R. D. 
Germană), pe o mașină „Wart
burg" — 353. La startul com
petiției (1350 km, cu 21 probe 
speciale), contînd pentru „Cu
pa Păcii și Prieteniei", au fost 
prezente 189 de echipaje, din-

HOCHEIȘTII SOVIETICI 
VIRTUALI CAMPIONI 

MONDIALI 
$1 EUROPENI

MOSCOVA, 25 (Agerpres). — 
Partidele disputate miercuri în 
turneul final al campionatului 
mondial de hochei pe gheață 
(grupa A) de la Moscova s-au 
încheiat cu următoarele rezul
tate : Cehoslovacia — Suedia 
6—3 (2—3, 2—0, 2—0) ; U.R.S.S. 
— Canada 9—2 (4—0, 3—2, 2—0). 
în urma acestor rezultate e- 
chipa U.R.S.S. este virtuală 
campioană mondială și euro
peană.

ARE DE LUCRU
refăcut complet, selecția celor
lalți trei în formație trebuie 
pusă sub semnul întrebării, b. 
Sandor și T. Seregely tratează, 
de mai multă vreme, superfi
cial cerințele procesului de 
pregătire și nu manifestă sufi
cientă dorință de a învinge în 
timpul concursurilor. E. Cris
tian, luptător cu un apreciabil 
bagaj de cunoștințe tehnico- 
tactice și cu o îndelungată ex
periență competițională, nu și-a 
putut valorifica aceste atuuri 
din cauza lipsei unei pregătiri 
fizice corespunzătoare. El a 
cedat de fiecare dată în fina
lurile meciurilor, terminînd 
partidele epuizat.

în concluzie, trebuie să spu
nem că echipa noastră se află, 
Ia ora actuală, pe drumul rea
firmării sale internaționale, dar 
că, pentru a ajunge la nivelul 
dorit, este nevoie de o muncă 
mal bine organizată, mai exi
gentă și mai temeinic funda
mentată științific Ia nivelul lo
tului național, însă fără un a- 
port corespunzător al secțiilor 
din întreaga țară, luptele libere 
de Ia noi nu vor putea realiza 
saltul valoric așteptat. Pentru 
aceasta este nevoie ca, în pri
mul rînd, federația de specia
litate să asigure îndrumarea șl 
sprijinul necesare, un control 
sistematic și eficient în toate 
centrele cu posibilități de a 
contribui substanțial la progre
sul acestei discipline. 

competența și calda ospitalita
te- au creat condiții menite să 
asigure succesul deplin al cam
pionatelor mondiale.

Splendida festivitate la care 
am fost martori astăzi în pala
tul sporturilor a marcat startul 
unui veritabil maraton de ping- 
pong care va lua sfirșit la 6 
mai. începînd de joi și pînă la 
30 aprilie se va desfășura proba 
pe echipe, la care sînt înscrise 
54 de formații feminine și 58 
masculine.

Sportivii noștri au urmat în 
cele patru zile de la sosire un 
riguros program de adaptare

LOCUL I LA CLASA 1300
^SACHSENRING”

tre care 40 au terminat raliul. 
La clasa 1300 cme grupa I, 
primul loc a fost ocupat de e- 
chipajul ȘL Iancovici — P. Ve- 
zeanu (România) pe Dacia 1 300. 
în clasamentul pe echipe „Da
da" s-a situat pe locul 5, din 
cele 23 de cluburi înscrise.

BALCANIADA, IMPORTANTĂ COMPETIȚIE 
REGIONALĂ A TIRULUI EUROPEAN

- La competiția care începe 
Albaniei, Bulgariei, Greciei,
De vineri pînă duminică, poli

gonul Tunari va fi gazda unei 
noi ediții a campionatelor balca
nice de tir pentru arme cu glonț. 
Participă echipele reprezentative 
ale Albaniei, Bulgariei, Greciei, 
Iugoslaviei șl Homăniet.

întrecerea și-a clștigat, de-a 
lungul anilor, un binemeritat 
prestigiu internațional, ea fiind 
considerată, in lumea tirului eu
ropean, drept una dintre compe
tițiile regionale de prim rang. In 
cadrul căreia se obțin, de regulă, 
rezultate ridicate, „și in acest an
— ținea să remarce, ieri. unul 
dintre tintașil iugoslavi cu expe
riență, Zdravko Milutinovicl — 
trăgătorii din Balcani privesc cu 
maximum de seriozitate această 
reuniune sportivă specifică, ea 
insemntnd un excelent prilej de 
verificare, tntr-o companie toarte 
valoroasă. Am venit Ia București 
cu gîndul că, in luna septembrie, 
se vor desfășura campionatele eu
ropene de la Lvov". Intr-adevăr, 
prin simpla trecere in revistă a 
componenței loturilor care au so
sit in țară, am putut remarca 
prezențe de prim rang ta tirul 
european, la probele olimpice de 
pușcă liberă, pistol liber și pis
tol viteză, dar șl la pușcă stan
dard, probă rezervată, după cum 
se știe, senioarelor șl Juniorilor. 
Din delegația Iugoslavă mai fac 
parte, de pildă, SreCko Pejovie, 
recent Învingător ta Întrecerea de 
pușcă liberă 3 X 40 f, din ca-

La închiderea ediției

AU FOST DESEMNATE FINALISTELE 
CUPELOR EUROPENE LA FOTBAL 
Aseară s-au desfășurat partidele retur din cadrul semifinalelor

cupelor europene la fotbal. Iată rezultatele înregistrate :
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

F. C. Kâln — Nottingham Forest (3—3) 0—1
MnlmO F.F. — Austria Viena (0—0) 1—0

CUPA CUPELOR

Banik Ostrava — Fortuna Dusseldorf (1—3) 2—1
S. K. Beveren — C.F. Barcelona (0—1) 0—1

CUPA U.E.F.A.

Herta B.S.C. — Steaua Roșie Belgrad (0—1) 2—1
Borussia Monchengladbach — M.S.V. Duisburg (2—2) 4—1

GRUPELE ELITEI
(diferență de 7 fuse orare) șl 
de antrenament. Au jucat intre 
ei sau cu sportivi din alte de
legații, mai ales dintre cele mai 
puternice. Maria Alexandru s-a 
pregătit și cu partenera ei da 
dublu, jucătoarea chineză Wei- 
Lijie, antrenorii celor două 
sportive declarîndu-se mulțu
miți de evoluția acestora.

Echipa masculină a României 
face parte din prima categorie 
valorică, grupa A, și va avea 
de jucat în ordine cu formați
ile Iugoslaviei (26 aprilie), Po
loniei, R.P.D. Coreene și Fran
ței (27), S.U.A., R. F. Germania 
și R. P. Chineze (28), Unga
riei (29). Echipa feminină (tot 
cat. I, grupa A) va evolua ală
turi de formațiile Japoniei,' 
Hong Kong și Olandei (26),’ 
R. P. Chineze și Suediei (27), 
Ungariei (28). Poloniei și Fran
ței (29).

într-o companie atît de pu
ternică, și fetele și băieții noș
tri vor lupta cu toată dîrze- 
nia pentru a reprezenta cu 
cinste tenisul de masă româ
nesc. i

Mircea COSTEA

mline participă reprezentativele 
Iugoslaviei și României -
drul concursului internațional de 
la Belgrad, cu o cifră excelentă, 
1162 p, precum șl Marjana Jovo- 
vid, Valerija Sabatka sau Frank 
Peternel, țlntașl demult consacrat! 
ta marile competiții ale lumii.

Șl delegația trăgătorilor bulgari, 
sosită Ieri la prtaz în Capitală, 
cuprinde cîteva nume sonore. 
Anka Pelova — participantă la 
Olimpiada din 1976 — șl Liliana
Matova constituie piesele de re
zistență ale echipei de pușcă li
beră a Bulgariei, ele lmpunîn- 
du-se prin valoarea lor ridicată 
mal ales în competițiile rezervate 
probelor masculine. Pelova se 
arăta bucuroasă de noua întîl- 
nlre cu Bucureștlul „...șl mai ales 
cu poligonul Tunari, care oferă 
concurenților condiții excelente 
de întrecere, favorizînd astfel ob
ținerea unor cifre ridicate".

Tintașil albanezi și cei greci au 
făcut, la rîndul lor, mari progre
se, ta ultima vreme. Nu trebuie 
să uităm că la ediția de anul 
trecut a campionatelor europene 
de senioare Elisabeta Karaboll 
(Albania) a ocupat locul II ta 
proba de pistol standard.

Reprezentanții noștri si-au în
cheiat șl el pregătirile. El speră 
ca, prlntr-o comportare bună, să 
ocupe cit mal multe locuri I șl 
să se situeze, ta final, ta fruntea 
clasamentului, neoficial, pe na
țiuni al Balcaniadei de tir edi
ția 1979.

Radu T1MOFTE

ATLETISM • Cursa interna
țională desfășurată la Islas de 
San Andres (Columbia) a reve
nit atletului columbian Domingo 
Tibaduldza (16.300 km ta 41:44).

BASCHET • Campionatul mas
culin al Amerlcll de Sud a luat 
sfirșit la Bahia Blanca (Argenti
na) cu victoria echipei Argenti
nei, care în cele 6 partide dispu
tate a totalizat 12 p. Pe locurile 
următoare : Brazilia 11 p, Uru
guay 10 p etc.

BOX • Federația Iugoslavă a 
stabilit echipa care va participa 
la apropiatele campionate ale 
Europei de la Koln (5—12 mai). 
Din echipă fac parte cunoscuțll 
internaționali Rlstlci (pană), Ru- 
sevski (ușoară), Perunovici (mij
locie mică), Kaclar (semigrea) șl 
Vujkovici (grea). Ceilalți mem
bri al echipei stat debutanți, din
tre el remarctadu-se în mod spe
cial „semlmljloclul" Mlrkovlcl, un

TELEX
pugilist cu garda Inversă. • Cam
pionatele Internaționale ale Fran
ței au continuat ta orașul Caen 
cu meciurile din cadrul sfertu
rilor de finală. La categoria pană 
Florian Țîrcomnlcu (România) l-a 
învins la puncte pe bulgarul Sto- 
ianov, Iar la categoria semlmljlo- 
cle Arie (Maroc) a obținut ver
dictul la puncte ta fața lui Flo
rian Popa (România).

CICLISM • A Început .Turul 
Spaniei". Etapa .prolog", desfă
șurată la Jerez contracronome- 
trulul, a fost cîștlgată de olande
zul Joop zoetemelk. care a par
curs 6,302 km ta 8:16.

ȘAH • Tînărul șahlst sovietic 
Gări Kasparov a clștigat cea de-a 
șaptea partidă ta cadrul turneu
lui de la Banja Luka (Iugo

slavia), tnvlngtadu-1 ta runda a 
10-a pe marele maestru Iugoslav 
Milan Vukicl. Alte rezultate : 
Smejkal — Garcia 1—0, Knezevld 
— Andersson, Hernandez — A- 
dorjan și Browne — Petrosian, 
remize. Lider se menține Kaspa
rov (U.R.S.S.), cu 8 p (1), ur
mat de Andersson (Suedia) și 
Smejkal (Cehoslovacia) — cîte 
6,5 p, Adorjan (Ungaria) și Pe
trosian (U.R.S.S.) — cite 6 p • 
înaintea ultimei runde, ta tur
neul Internațional de la Vrnjacka 
Banja (Iugoslavia) conduce Dju- 
rlcl (Iugoslavia), cu 10,5 p, urmat 
de Ermenkov (Bulgaria) — 10.5 p, 
Barlov (Iugoslavia) — 9 p șl Tuk- 
makov (U.R.S.S.) — 8,5 p.

TENIS • Turneul de la Las 
Vegas : Borg — Pfister 2—6, 6—3, 
6—1, Gerulaitis — Fleming 6—7, 
6—4, 6—4, McEnroe — S. Mayer 
6—3, *6—3, Alexander — Laver
6—7, 6—3, 6—1.

Intre paranteze, rezultatele înregistrate acum două săptămîni 
în partidele tur. Echipele subliniate s-au calificat în finale. Alte 
amănunte in ziarul de mîine.

• La Rotterdam, ta meci ami
cal : Feyenoord — Selecționata 
Portugaliei 0—1 (0—1). A marcat 
Ollvlera (mla. 34).
• In derbyul Llgil nord-ameri- 

cane „Cosmos" New York — 
„Strikers" Fort Lauderdale 3—2. 
Au asistat peste 60 000 de specta
tori. Golurile învingătorilor au 
fost înscrise de brazilianul 
Martaho.
• In finala „Cupei olandei" se 

vor tatîlnl la 15 mal echipele 
Ajax Amsterdam și Twente. în 
meciurile retur din semifinale : 
Ajax — Volendam 1—1 (calificare 
Ia golaveraj) și Twente — P.S.V. 
Eindhoven 4—2.

• în campionatul Angliei s-au 
disputat patru meciuri restanță : 
Birmingham — West Bromwich 
Albion 1—1, Manchester City — 
Middlesbrough I—0, Southampton
— Liverpool 1—1, Wolverhampton
— Derby 4—0.

• După 26 de etape, ta campio
natul Bulgariei : 1. Ț.S.K.A. So
fia 36 p. 2. Levski Spartak 35 p, 
3. Lokomotiv Sofia 31 p etc.

• în etapa a 23-a a campiona
tului cehoslovac : Skoda Plsen — 
Dukla Praga 2—0. Bohemians 
Praga — Tatran Presov 2—0, Slo
van Bratislava — Jednota Trencin 
0—0. în clasament : Dukla Praga 
32 p, Banik Ostrava 29 p (un joe 
mal puțin).
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