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Aa ieșit din cursă Corvinul Hunedoara, C.S.M.S. Iași și C.F.R. Timișoara
Nici clapa dc ieri a Cupei R.P.R. la fot ba! nu a fost... ccutită de surprize. In primul 

rînd, doi din liderii categoriei B — C.S.M.S. Iași și Corvinul Hunedoara — au fost elimi
nați din competiție de formații regionale. Dc altfel, echipele din categoriile inferioare au 
servit replici neașteptat «le dîrze formațiilor din categoria B. Olimpia Reșița dc pildă, a 
învins la scor pe C.F.R. Timișoara, Voința Tg. Mureș a dispus de Ind. Sîrmei, iar Di
namo Tecuci și Parîngul Lonea au realizat performanțele etapei eliminînd pe C.S.M.S. 
lași și Corvinul Hunedoara. Mai trebuie adău gata echipa Voința Odorhej care a terminat 
la egalitate cu A.S.A. Sibiu. In schimb Stăruința Sighet s-a calificat fără joc: C.S.M. 
Baia Mare a uitat să aducă la meci carnetele jucătorilor .

Dar iată amănunte în legătură cu parti dele de ieri:

Parîngul Lonea Corvlnul Hunedoara 
4—1 (1—0)!
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[ Au uitat legitimațiile acasă I...

SIGHET 18, (prin telefon). — In- 
tîlmrea dintre Stăruința din localita
te și C.S.M. Baia Mare nu s-a dispu
tat. Arbitrul Veres-Cluj a refuzat să 
conducă pentru că echipa din Baia 
Mare, finalista ediției 1958—59 a Cupei, 
nu a prezentat nici un carnet de legi
timare I Conducătorii au spus ba că 
le-au uitat acasă, ba că trebuia să le 
aducă cineva, dar nu se știe cine... 
A/jțglij'w'a oaspeților a impresionat cu 
f'Ad neplăcut. Conform regulamentului.

l.M. Baia Mare a pierdut meciul și 
_ fost eliminată din Cupă. Cum la te-
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I . Umărul Valentin Nistor esta.. 
| )apreciat de twți tovarășii săi d-î)) 
Ș) muncă pentru modestia și sirguin-/ 
F'ța sa. Ca tehnician în cadrul labo--- 
Oratorului geotehnic al I.C.S.P.C.)) 
«•(întreprinderea de Cercetări, Stu--- 
■ )dii si Prospecțiuni pentru Construe- ‘) 

■ ții)’Va 1 nti'n Nistor a fost deseori I 
r )evidențiat. Ca utemtst, el participă))

ren erau rnulți spectatori, echipele au 
jucat amical. Mecnfi s-a terminat la e- 
ga'itate : 3—3 (3—1). Au marcat: 
Mathvas, Mereuț și Mihailovici (St.), 
V. Moldovan (2) și Vlad (C.S.M.).

(Gr. Zăbală, coresp.)

Exemphi uteraistului 
Valentin Mister...

!■

îl activ la viața de organizație, fiind/ 
j ) nelipsit de la acțiunile patriotice '

^desfășurate în ultima vreme. Ca/ 
)-sportiv — face parte din echipa de-- 
ÎLrugbi Constructorul București —)) 
•■s-a dovedit de asemenea un ele--' 
) )ment de bază, un taloner talentat-)) 
--Pentru cel care încearcă să-i schi-Ț 

teze

1

portretul estî absolut necesar

))să adauge la toate acestea un lu-)) 
-■cru deosebit de important: pârtiei-.. 
)) parea rodnică la cursul de ,,Econo--- 
-.mie politică" desfășurat in cadrul)) 
■-invățămir.tului de partid. Intr-ade-” 
))văr, la acest curs n-a fost seminar X 
-■in care Valent'n Nistor să nu ia-, 
“cuvîntul, să nu dea răspunsuri bine)) 
i - documentate, gândite. In această.■ 
))privință, în special răspunsurile)) 
-■sale la seminarul cil terna „Modu-.. 
))rile de producție precapitaliste" au-- 
-' impresionat printr-o cunoaștere)) 
)) amănunțită a problemelor, prin4 
)/claritatea expunerii. ))
-- Participând și studiind cu con--' 
))șt inciozitate la învățămintul de)) 
-'partid din cadrul întreprinderii, ♦ 
)) conspectîndu-și cu regular tate fie-f 
-■care lecție (caietul său de conspec-I 
))te este, așa cum remarca tovarășar 
-■lectcr Elena Băișoiu, unul d:ntreî 
))cele mai bune din cadril cursului),4 
/sportivul Valentin Nistor este peȚ 
-■deplin convins că o face spre folo- 
/sui său, pentru a-șî lărgi necoirte-X 
-■n t sfera cunoștințelor, pentru a a-4 
/duce un aport și mai substanțial 4 
-■în munca de fiecare zi. X

— For- 
în cam- 
o mare

•tr
*

LONEA 18, (prin telefon), 
mația Parîngul, care activează 
pionatul regional, a furnizat 
surpriză dispunînd cu 4—1 (1—0) de
Corvinul Hunedoara, liderul seriei a 
IlI-a din categoria B. Au marcat: 
StcScoiu (2), Bara bas și Leach, res
pectiv Gavrilă.

(Continuare in pag. 3-a)

Aii î«cepe uitiaii întrecere de «crimă a annltti :

Returul campionatului
categoriei A
Azi începe — la București și Cluj’ — 

cea de a doua parte a campionatului 
de scrimă pe echipe, categoria A. La 
Cluj, întrecerea este deschisă .ie echi
pele de floretă bărbați, iar în Capitala 
de cele de spadă. Pentru fiecare probă 
au fost stabilite cîte două zile de con
curs. Astfel, azi și niîine se vor des
fășura întrecerile de floretă bărbați și 
spadă, iar simbătă și duminică locul 
acestora va fi luat de floretiste (la 
Cluj) și sabreri (la București). Parti
cipă echipele feminine și masculine ale 
următoarelor cluburi și asociații: 
G.C.A. și Progresul (București), Pe
trolul (Ploești), Știința (Tg. Mureș), 
Progresul și Dinamo (Cluj), C.S.O. 
(Oradea), Voința (Cărei).

întrecerile au loc în sala de sport 
de la Stadionul Tineretului (în Bucu
rești) și în sala de gimnastică a uzi
nelor „fanoș Herbak" (Cluj), de la ora 
8,30 dimineața.

I

Floretistele au furnizat întotdeauna 
întreceri mult disputate, urmărite cu 
interes de către spectatori, lată un as
pect din finala probei de floretă femei 
a campionatului republican individual, 
desfășurat intre 15—18 octombrie Ia 
București.

...

strecoară șerpuindUn fir alb se 
printre pereții abrupți, ale căror vîr- 
furi săgetează înaltul cerului. Este 
Valea Morarului, care te poartă 
către cunoscutul punct turistic „Ace
le Morarului", vizitat iarna și vara 
de mii 
nici să 
multele

de oameni ai muncii, dor- 
vadă, să cunoască nease- 

frumuseți ale patriei.

Foto: prof. V. Orza

ÎNTILNWEA INTERNAȚIONALĂ 

DE HOCHEI PE GHEAȚĂ
DINTRE SELECȚIONATELE

H P. UNGARE $1 R. P. RONÎNE

Simbătă și duminică echipa noastră 
reprezentativă de hochei pe gheață va 
evolua la Budapesta. întîlnind în pri
mul joc selecționata R. P. Ungare, 
iar în cel de al doifea joc selec
ționata orașului Budapesta. In vederea 
acestor jocuri internaționale, care vor 
avea loc pe patinoarul artificial Milena- 
ris din capitala R. P. Ungare, lotul 
hocheiștilor romîni va pleca mîine di
mineață.

Astă seară, pe patinoarul artificial 
din parcul „23 August" selecționații 
susțin o ultimă întîlnire de verificare 
în compania unei combinate bucureș- 
tene. Partida va încape la ora 18.30-

I
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• Canotorii romîni care se află 
în vizită în R. P. Chineză au evoluat 
zilele trecute într-un concurs demons
trativ desfășurat pe apele rialul 
Vangpo. Alături de vîslașii romîni alt 
mai participat sportivi din Șanhai șl 
clin provincia Hupeh. Și-au continuat 
turneul în R. P. Chineză cele demit 
selecționate de baschet ale t'neretului 
din U.R.S.S. La Pekin, selecționata 
feminină a fost învinsă cu 60—54 de 
echipa de tineret a R. P- Chineze, în 
timp ce selecționata masculină, a cîști— 
gat cu 65—63 medul cu echipa Ar
matei Populare de Eliberare „1 Au
gust" ■ In cadrul unui concurs de atle
tism desfășurat la Vuhan au fost sta
bilite două noi recorduri ale R. P- 
Chineze: 80 m. g. Liu Cen 10,8 j/ 
100 m bărbați Cia Cilin

★

sovietic de categoria-
Kostîlev a realizat 

excelenta performanță 
care întrece recordul

★

Halterofilul
Nikolai
smuls
kg,
deținut de compatriotul sâa 
1gun (125,5 kg.). La totalul

ușoară
la stilul
de 126
mondial
Anatolie
celor trei stiluri Kpstilev a realizat
385 kg.

( Ager pres). M

Sport la Institutul Medico-Farmaceutic din București
La sfirșitul acestei săptămini, stu

denții și cadrele didactice ale
Institutului Medico-Farmaceutic, 

din Capitală vor sărbători 102
ani de la înființarea primei Școli de 
Medicină și Farmacie din țara noastră. 
O virștă... respectabilă și cu atit mai 
de prețuit cu cit e vorba de o școală 
de înaltă calificare, unde s-au for
mat generații de medici, a căror 
faimă a depășit deseori hotarele pa
triei. In cinstea aniversării se orga
nizează o sesiune științifică festivă, 
iar sportului — care și-a găsii o 
gazdă primitoare printre tinerii ce-și 
fac ucenicia in clădirea străjuită de 
amintirea părintelui medicinii rornî- 
nești. marele savant dr. Carol 
Davilla — i-au fost rezervate o suită 
de competiții sărbătorești care au 
angrenat sute și sute de studenți.

înainte de a face cunoscute unele 
aspecte . cfbi activitatea sportivă care 
pulsează astăzi în Institut, credem că 
este nimerit să amintim cîteva mo
mente din istoricul sportului medici
nist...

Prima asociație sportivă a fod 
înființată în anul 1920 (C.S-M.B. 
— Clubul sportiv al mediciniști- 

lor din București) cu o unică secție: 
fotbal... întemeietorul ei a fost prof. 
dr. Eugen Crăciun, actualmente șeful 
catedrei de anatomie patologică 
a I.M.F. Interesant de arătat este și 
faptul că prof. dr. Eugen Crăciun 
este coautorul lucrării „Despre ali
mentația sportivului" apărută nu de

mult. Un alt cunoscut sprijinitor al Unității ^științifice au prar tiaa exe'- 
sportului medicinist din acea vreme ciliului .fizic.
a fost prof. dr. I. Pavel, care — un 
amănunt demn de reținut — făcea par
te din echipa de fotbal „Coițea“. De a- 
semenea. regretatul prof. dr. Fran- _— --------
cisc Rainer era un mare pasionat al după Eliberare și cil deosebire în ul- 
aMismului, oferind tineretului un 
admirabil exemplu de îmbinare a ac-

y A ar, în acei ani îndepărtați nu 
f ) se putea vorbi despre o viață 

sportivă organizată care să an
greneze masele de studenți. Abia

tirnii ani, activitatea sportivă cu
noaște la I.M-F. o dezvoltare remar-

Aspect de la concursul atletic organizat de Institutul Medico-Farmaceutic 
din București, cu prilejul aniversării a 102 ani de la înființarea 'primei 
Școli de Medicină și Farmacie din țara noastră :■ studentul Radu Cîrmaciu 
(Anul VI), unul dintre cei mai buni aruncături de greutate.

Foto: B. Ciobanu

cabHă. Institutul dispune acum de o 
largă bază materială (terenuri de 
volei, baschet, tenis și rhiar de un 
stadion) iar colectivul sportiv numără 
aproape 4000 de membri, care acti
vează in nu mai puțin de 17 secții 
pe ramură de sport! Dintre perfor
manțele pe care studenții de la I.M.F. 
le-au obținut în ultima vreme amin
tim ': locul I în 1955 și II în 1957 
la finalele pe țară ale camp;onatelor 
universitare de gimnastică fete, lo
cul I la întrecerile de șah din acest 
an ale aceleiași competiții etc.

In activitatea competițională d'n 
Capitală sirii angrenate — de ase
menea —■ o serie de formații de 
volei, baschet, fotbal, atletism, gim
nastică. tenis de masă și tir. In 
fine, printre sportivii cunoscuți se 
află și numeroși studenți fruntași la 
învățătură, cum sînt Lorica Prapor- 
geseu (gimnastică'). Veronica Roman 
(baschet), Alexandrina Ivan (volei). 
Florin Firan (baschet) etc.

/ncheiem, subliniind sprij'nid de 
care se bucură sportul la Insti
tutul Med:co-Farmaceutic din 

Capitală din partea corpului didacha 
în frunte cu prof. dr. Theodor Bur- 
ghelea, rectorul Institutului și dr. 
Ion Radu, secretarul comitetului de 
partid. In acest fel. viitorii medici 
și farmaciști au create condiții Optime 
de a face sport, de a prinde f'fțe, 
pentru a-si putea îndeplini mai t'rz i 
de-a lungul anilor, plini de v goare, 
nobila lor misiune pusă în slujba săr 
nătății poporului. ,



Duminică se reia campionatul de motocros
Amînat, din cauza desfășurării ul

timei faze a campionatului republican 
de viteză pe circuit, campionatul de 
motocros se reia duminică cu faza a 
IlI-a (penultima). Vom asista deci 
la continuarea interesantelor dispute 
pentru cucerirea titlurilor de cam
pioni în care sînt angajați cei mai 
valoroși motocrosiști din țara noas
tră.

Antrenamentele oficiale se vor des
fășura vineri și sîmbătă pe traseul 
competiției, iar concursul oficial va 
începe duminică dimineața Ia oră 9, 
pe traseul obișnuit din spatele stadio
nului Constructorul (șoseaua Olteni
ței).

HRMDBRLw?

ACTUALITĂȚI

Din carnetul corespondentul!

Aspect din desfășurarea campionatului republican de motocros (faza a 
Il-a). Conduce Gh. Ioniță (C.C.A.) urmat de 11. Sitzler (Metalul M.I.G.).

Foto: Gh. Dumitru

• Cu meciul de sîmbătă de la Kat- 
towice, unde echipa noastră campi
oană — Dinamo București — va în- 
tîlni echipa campioană a R. P. Polone 
— Spartak Kattowice, Se dă startul în 
cea de-a 111-a ediție a „Cupei Cam-

e LUGOJ. In localitate a avut loc 
un concurs hipic la care au luat parte 
călăreți din Craiova și Lugoj. Rezul
tate tehnice: Proba de obstacole, fete : 
1. Doina Ionescu (C) 34,1 ; 2. Emilia 
Ambruș (L) 34,5; 3. Margareta Sle- 
min (C) 35,2. Proba de obstacole, 
băieți: 1. C. lliu (L) 32,C ; 2. V. An
drei ’ (L) 37,0; 3. V. Bălan (L) 37,0. 
Proba mixtă : 1. Doina Ionescu —
C. Stoialescu (C) 34,8; 2. Emilia 
Ambruș — C. Iliu (L) 36,4 ; 3. Mar
gareta Slemin — Al. Georgescu (C) 
40,0. Proba de înălțime : 1. Victor Bă
lan (L) 1,70 m; 2. Ana Năloiu (C) 
1,70 m. (Ion Leș)
• DEJ. A luat sflrșit competiția de 

fotbal organizată de comisia raională 
de fotbal, la care au luat parte 16 
echipe din raionul Dej. Pe primul loc 
s-a clasat echipa asociației sportive 
„Victoria" din Bobîlna. (I. Koloszvari)

• T. MĂGURELE. In localitate s-au 
desfășurat întrecerile fazei regionale a 
campionatelor republicane pe echipe la 
gimnastică. Concursul a avut loc în 
notia sală de sport a școlii medii din 
localitate. Dovedind o pregătire supe
rioară, echipele Școlii Sportive de E- 
levi din Giurgiu au ocupat locul I atît 
la băieți cît și la fete, obținînd astfel 
dreptul de a reprezenta regiunea Bucu
rești la întrecerile finale. (Stan Cristei)

• PITEȘTI. Consiliul regional 
U.C.F.S. a organizat primul campionat 
de trîntă și haltere al regiunii Pitești, 
întrecerile au adunat la startul lor

60 de concurenți și au fost urma 
de sute de spectatori. Printre s[ 
tivii care au avut comportări st 
rioare se numără : 1. Ionescu (C. 
Argeș), V. Popescu (Drăgăncști C 
V. Cîrstea (Potcoava), M. Pope 
(Găești) și I. Ivan (Pitești) la trî 
și D. Florea (Pitești); V. Ci 
(Slatina), D. Colțun și N. Sten 
(C. de Argeș) la haltere. (I. l'cic 
și /. Chilibar)

• BACAU. Sala de gimrias 
„Steaua Roșie" din localitate a ) 
duit un interesant concurs de g'in, 
tică, la care au luat parte echi. 
reprezentative ale regiunilor Consta 
lași și Bacău. Rezultate tehnice : e 
pe băieți: 1. Reg. Iași 460,55.
2. Reg. Bacău 414,74 p., 3. Reg. C 
stanța 327,50 p.; individual, catep 
O. Ungureanu (lași) 104,25 p., ca 
a II-a: C. Nev schi (Bacău) 53,65 
categ. I juniori: N. Bohorievici (L 
53,20 p.; echipe fete: 1. Reg. Ba 
491,50 p., 2. Reg. Constanță 327,50 
individual, categ. maeștri: Marina 
hire (Bacău) 75,00 p., categ. 1: l 
nelia Savu (Bacău) 89,10 p., cate). 
II-a: Elena Trăi st arii (Bacău) 480 
categ I /unioare: Elena lor ga (C 
stanța) 53,00 p. In clasamentul g< 
ral, primul loc a fost ocupat de re 
zentativa regiunii Bacău care a t 
Uzat 906,24 p., urmată de repreze. 
tiva regiunii Constanța cu 582,71 
și reprezentativa regiunii Iași 
460.55 p. (A. Aromînesei)

iMOCHElGHEATAl

In București,
Pînă aproape de 

slîrșitul lui decem
brie, în activitatea ofi
cială de pe patinoarul 
din Parcul „23 Au
gust" intervine o pau
ză. Fără îndoială, a- 
ceasta nu înseamnă 
că nimica de pregă
tire a lioche știlor va 
înceta. Dimpotrivă 
chiar, ea va fi — în 
acesțe coiidițiuni — 
intensificată, comple
tată cu meciuri de 
verificare în vederea 
viitoarelor întreceri. 
Continuarea antrena
mentelor celor două- 
trei echipe fruntașe nu 
este însă ceea ce aș
teptăm, pentru activi
tatea hocheistică din 
București, în condiți
ile existenței unui pa
tinoar artificial.

In Capitală, este ne
cesară — în primul 
rînd — o cît mai in
tensă activitate a e- 
chipelor orășenești. 
Or, pentru aceasta, e 
nevoie mai întîi de... 
echipe I Pentru că, 
actualmente, în a- 
ccastă privința situa
ția este destul de 
proastă. In afara 
divizionarelor C.C.A. 

.(category A) .și Vic
toria (categoria B),’ 
nu mai există în 
București, decît o sin
gură formație de/se
niori : Știința. Ne în
trebăm, în această si-

numai două-trei echipe?..
tuație, cum se va des
fășura campionatul o- 
rașului București ? 
Este de datoria clubu
rilor și asociațiilor pu
ternice din Capitală 
să ia măsurile ce se 
cuvin pentru a îmbu
nătăți activitatea sec
țiilor de hochei pe 
gheață.

Și credem că punc
tul de plecare trebuie 
să-l constituie juniorii. 
In această direcție sînt 
ediiicatoare exemplele 
clubului Constructorul 
și al clubului sportiv 
școlar, care manifestă 
o preocupare lăuda
bilă pentru dezvolta
rea hocheiului pe 
gheață bucureștean. 
Spectatorii ultimelor 
meciuri internaționale 
au putut, de altfel, să-i 
vadă Ia lucru pe ju
niorii de la Construc
torul, care au evoluat 
în deschidere. Și este 
de subliniat că tinerii 
jucători de la Cons
tructorul au arătat 
multe lucruri frumoa
se, consecință firească 
a faptului că sînt în 
cel de al doilea an 
de activitate si că de

1 pregătirea ibr 's-a'^o-"'-'’ 
cupat un antrenor pri
ceput,. Mihai Flamaro- 
pol. Așa se explică fap
tul că în componența 
celor două echipe pe

care le are acum clu
bul Constructorul (una 
de tineri între 16—19 
ani și alta de copii în
tre 12—15 ani) se află 
cîteva elemente cu 
reale perspective care 
•— dacă vor munci și 
pe viitor cu aceeași 
perseverență și modes
tie — pot promova în 
categoria celor niai 
buui jucători din țară. 
Este cazul lui Barbu 
Oprea, Gh. Suliman, 
Iulian Florescu, Gheor- 
ghe Niță, Constantin 
Costea și alții.

Problema cadrelor 
tinere în hocheiul no
stru are o importanță 
deosebită. Aceasta 
pentru că este evident 
faptul că în afara ce
lor 25—30 de jucători, 
care alcătuiesc schele
tul celor mai bune trei 
formații ale noastre 
(C.C.A., Voința M. 
Ciuc și Știința Cluj), 
nu beneficiem de un 
număr suficient de 
jucători tineri și valo
roși. Și unde se poate 
crea generația de 
mîine a hocheiului no
stru, dacă nu în pri- 
liîTil rînd în Capitală 
unde tineretul are la 
dispoziție minunatul 
patinoar artificial ?

RADU CALIN

pionilor Europeni". Iată, de altfel, pro
gramul complet al meciurilor din pri
mul tur care vor trebui să fie jucate 
pînă la 8 decembrie a.c.: Frischauf
Gopingen (R.F.G.)—Sportverein Union 
(Finlanda) : Aarhus 1880—Friedensborg 
Ball Klub (Norvegia) ; .Dukla Praga— 
Borac (Iugoslavia); Turnvereijiging 
Allsmeer (Olanda).—St. Gallen (Elve
ția) ; F. C. Porto (Portugalia)—O. C. 
Fletnallois (Belgia) ; Esch sur Alzette 
(Luxemburg)—Paris Universite Club 
(Franța). Echipa suedeză Redbergslids 
Idrottsklubb, cîștigătoarea ultimei edi
ții, se califică direct în sferturile de 
finală.

• Zilele trecute a luat sfîrșit cam
pionatul regiunii București la handbal 
în 7. In turneul masculin, desfășurat 
la Roșiorii de Vede, primele locuri alt 
fost ocupate în ordine de Voința Olte
nița, Știința Roșior i de Vede și Ce
tatea Giurgiu, iar în cel feminin, care 
a avut loc la Giurgiu, Fulgerul Călă
rași, Știința Giurgiu și Facla Trivalea.

4-4-4-4-4-M-4-4-444-4-44-44A--M-4-4-44

Azi dimineață, cu începere de ■< 
la ora 8, va avea loc la sediul, 
clubului sportiv Dinamo din Ca- * 
pitală o ședință a cabinetului me-" 
todico-științific. Antrenorii Marin« 
Bădin (tenis) și Mircea Mihăiles-I 

jcu (ciclism) vor susține refera-j 
tul; „Neconcordanțe între posibi
lități și rezultate sportive. Metode- 
folosite pentru aflarea cauzelor și ' 
remedierea lor".

4-4-4-4-44-4-T4-44-4-4-44-4-4-4-4-4-4-4-4-4--

„Acasă" și „in
In cronica jocurilor de volei Dinamo 

— Știința Cluj și Rapid—Someșul 
Cluj, am ridicat — în cîteva rînduri— 
problema comportării echipelor noas
tre de volei atunci' cînd joacă pe teren 
propriu și în deplasare. Problema me
rită o analiză mai profundă și de a- 
ceea o reluăm în rîndurile de față.

Desigur suporterii echipelor clujene 
nu se așteptau ca echipele lor să ob
țină victorii în fața formațiilor bucu- 
reștene cu care au jucat. Toți sperau 
însă că echipele lor vor avea o com
portare frumoasă, pe măsura pregăti
rilor făcute de ambele echipe și — 
în special in ceea ce privește „Some
șul" — pe măsura locului II ocupat 
în clasament înaintea meciului de du
minică. Realitatea a fost cu totul alta: 
ambele echipe au jucat slab și în con
secință au pierdut meciurile.

Care este cauza comportării lor cu 
totul nesatisfăcătoare ? Ne-am intere
sat la antrenorii celor două formații șl 
amindoi ne-au spus că echipele lor au- 
făcut pe lingă antrenamentele obișnuite
din săptămina precedentă și ore spe- ; 
ciale de pregătire pentru a le pune pe 
jucătoare în situații de joc cît mat 
apropiate de cele presupuse că se vor 
produce în meciurile de la București.

Și totuși, jucătoarele de la Some
șul și Știința s-au prezentat pe teren 
timorate, tremurînd de „frica" 
meciului atît de vizibil, îneît... făceau 
greșeli Ia primirea mingii ! Și cu asta 
ajungem la problema — enunțată și 
în titlul acestui articol — aceea a jocu
rilor pe teren propriu și în deplasare. 
Antrenorul Gh. Constantinescu de la 
Dinamo București ne spunea după jo
cul Rapid—Someșul, că duminică, a- 
tunci cînd echipa sa va juca la Cluj 
cu Someșul, este sigur că jucătoarele 
formației clujene se vor comporta mult 
mai bine decît în Capitală, vor fi „al-

deplasare “!
tele". Am putea cita încă lin exem 
este vorba despre echipa mascu' 
Știința Timișoara care în deplai 
nu reprezintă aproape niciodată tin 
versar redutabil, iar acasă rejușr 
meciuri de calitate mult mai ri'-’-t

Cauzele acestor comportări 
zultate) contradictorii obținute de i 
săptămînă la alta de echipele noa 
de volei, sînt — după părerea noa: 
— lipsa de pregătire morală și 
voință, împletită cu lipsa de 
periență și maturitate. De a< 
antrenorii trebuie să se preocupe 
cel puțin în egală măsură — nu 
mai de pregătirea tehnică a echipt 
ci și de pregătirea morală a jucător 
și jucătoarelor. A juca fără corn 
gere din cauza... faimei adversarilr 
terenului și a publicului din alt e 
iată ceea ce trebuie să combată an 
norii de volei, pentru ca echipele Io 
se prezinte la nivelul posibilităților r 
și atunci cînd joacă în deplasare

MIRCEA TUDORAb

Despre utilitatea folosirii halterelor și exercițiilor cu greutăți 
în antrenamentul diferitelor discipline sportive

Este un lucru bine știut că forța și viteza în 
execuție constituie, in marea majoritate a ramu
rilor sportive, factori importanți in obținerea re
zultatelor înalte. Cum se poate obține dezvol
tarea forței și vitezei mișcărilor?

Experiența ultimilor ani ne arată că majori
tatea marilor campioni și recordmani folosesc 
antrenamentul cu greutăți. Sportivii sovietici 
practică in mod rational și științific antrenamen
tul cu greutățile mici și mari, în funcție cu 
forța și obiectivele lor. Este suficient de 
altfel să cităm numai cițiva lin marii recordmani 
și campioni care și-au mărit forța — ajungind 
astfel să-și îmbunătățească performanțele — 
datorită practicării antrenamentului cu greutăți. 
Atleții V. Kuznețov, M. Krivonosov și mul ți alții 
au obținut in ultima vreme rezultate excepțio
nale datorită antrenamentului lor metodic în care 
orau incluse și exerciții cu greutăți Este bine 
de reținut că și în antrenamentul sprinterilor, 
«ăritoiilor (ca să nu mai vorbim de aruncători), 
dar și in celelalte discipline sportive, începind 
cu voleiul, canotajul, baschetul și terminînd cu 
înotul sau tenisul de timp și de masă, sportul 
halterelor și antrenamentul cu greutăți ajută la 
dezvoltarea forței, vitezei și contribuie la men
ținerea unui înalt nivel al formei sportive.

Cine nu-și aduce aminte de sprinterul sovietic 
Boris Suhariev care deține recordul stadionului 
lepublicii pe 100 s cu o performanță de 10,3 ?

• Ei bine, Boris Suhariev s-a antrenat de mic 
copil cn greutăți, devenind un bun haltcrcfil ca 
mai tîrziu să se afirme ca sprinter. Zoltan Bere
ft cunoscutul jucător maghiar do tenis de masă

se antrenează cu regnlaritate cu greutăți. De 
asemenea, în programul de pregătire al recordma
nului mondial la aruncarea discului, polonezul 
Edmund Piatkowski, a cunoscutului aruncător de 
greutate, cehoslovacul Jiri Skobla și al multor 
alți sportivi, antrenamentul cu greutăți și haltere 
ocupă un loc de seamă.

Cunoscutul metodolog sovietic M. Bazanov ci
tează numeroși sportivi renumiți ca Bob Richards, 
Fortune Gordien, Malvin Withheld, Johnny Weiss
muller, Joe Louis, R. Robinson, D. Hendricks, D. 
Fraser etc., care s-au antrenat cu regularitate 
rldicînd greutăți.

Din experiența atleților noștri fruntași se poate 
da un exemplu deosebit de semnificativ in legă
tură cu importanța menținerii pregătirii fizice 
pe tot anul, prin exerciții fizice de dezvoltarea 
forței cu haltere și diferite greutăți. Este 
vorba de recordmana mondială Iolanda Balaș, care 
a folosit cu mult succes in tot timpul sezonului 
competițional din anul 1958 aceste exerciții. 
Tentativele de record mondial au iest prece
date de cîte un antrenament ce s-a compus exclu
siv din exerciții de forță cu haltere, greutăți 
și sărituri cu greutăți mici...

Institutul de Culiură Fizică din Kiev a făcut 
numeroase cercetări în ce privește utilitatea 

antrenamentelor cu gre«tăți. S-a constatat astfel 
că una din cauzele principale ale creșterii 
sau scăderii valorii aruncătorilor de ciecan este 
legată de antrenam2ntvl cu haltere al sportivilor 
care practică această prebă. Revista sovietică 
..Legkaia A:ietika" /numărul 7 din 1957) ară-a 
că în primăvara aceluiași an aruncătorii sovietici

de ciocan au obținut rezultate r.ai bune datorită 
faptului că s-au antrenat cu haltere, decît in 
perioada de vîrf, cînd au neglijat total antrena
mentul cu haltere și greutăți.

★
Și acum cîteva recomandări generale.
Deși fruntași în disciplina sportivă pe care o 

practică, sportivii care încep antrenamentul cu 
haltere trebuie să se considere începători... în 
ridicarea greutăților! De aceea, acestora li se 
vor recomanda variante simple ale fiecărui exer
cițiu, în scopul dezvoltării în parte a fiecărei 
grupe musculare. Se vor utiliza greutăți ușoare și 
medii care să nu necesite eforturi sau activități 
exagerate ale părților trupului care nu sînt afec
tate de exercițiu. Un asemenea antrenament cu 
greutăți trebuie să se facă in mod corect. Este 
bine să se facă o serie din fiecare exercițiu (a- 
proximativ 10 repetări) într-un program care să 
cuprindă 8—10 exerciții diferite, activizînd toate 
grupele musculare.

După 3 luni de exerciții cu greutăți medii, 
sportivul poate trece de la o singură repriză, la 
mai multe reprize, pentru a activiza aceeași grupă 
musculară. In executarea acestor reprize el poate 
să se abată de la stilul strict corect și să 
adopte un stil care să-i permită întrebuințarea 
unor greutăți mai mari. Acest antrenament durează 
6 luni, timp in care numărul maxim al repri
zelor poate ajunge la 3—5. Sportivul trebuie 
să exccnte 10 repetări ale fiecărei mișcări, pînă 
cî'd se va convinge că a obținut nn progres în 
d" - Itarea musculară și e forțai.

Trecîjd prin cele două faze (începătoare ți in

termediară) sportivii vor avea mai multă experiență 
dindu-și seama de cantitatea muncii (numărul 
kg. ridicate) pe care o pot depune într-o ședință. 
Ei se pot antrena și de două ori pe săptămînă și 
în acest caz, vor trebui să-și întocmească an
trenamente grele și invers, 4—5 antrenamente 
pe săptămînă, impărțindu-și ședințele în exerciții 
pentru părțile principale ale corpului, pentru 
dezvoltarea musculaturii și a forței.

Pentru a obține cît mai multă forță se vor 
reduce exercițiile de la 10 la 3, mărindu-se in 
schimb pînă la 10 numărul reprizelor unui singur 
exercițiu. Trebuie să se tindă spre un antrena
ment cît mai greu, cu un program mai încărcat, 
pentru că numai in felul acesta se poate obține 
o forță mai mare și o dezvoltare fizică suplimen
tară.

Se înțelege de la sine că programul exercițiilor 
cu greutăți trebuie elaborat judicios pentru fie
care sportiv, atît în ceea ce privește alegerea 
exercițiilor, cît și în ceea ce privește dozarea 
efortului de antrenament.

Dacă unii antrenori — la diferite discipline, au 
ignorat pregătirea sportivilor lor prin ace3t minu
nat sport ajutător, este timpul acum ca ei 
să fie convinși de utilitatea și eficacitatea aces
tei metode prin care se ajunge la obținerea unor 
rezultate bune și menținerea fermei sportive supe
rioare.

ȘTEFAN PETRESCU 
antrenor emerit la haltcrtf 

ION OCHSENFELD

CONSFĂTUIRE;
ARBITRILOR

Azi și mîine, îji sala de festiv
U.C.F.S. (str. Vasiie Conta nr. 
etajul 8) va avea loc o consfătuii 
arbitrilor de volei din țară. Din 
dinea de zi spicuim următoarei 
blenie: prezentarea lucrărilor Con 
suini F.I.V.B. de la Budapesta (K 
lae Sotir), darea de seamă a coi 
lui central de arbitri (prof. M. .< 
cea), aspecte privind arbitrajul la f 
cipalele întîlniri internaționale 
Mușat), probleme de colaborare ,î 
antrenori și arbitri în vederea ridic 
calitative a voleiului (prof. V. S 
giu), precizări în legătură cu inter 
tarea uniformă a regulilor de joc 
lșoveanu). Vineri dupâ-amiaza, in 
de sport a școlii medii „I. L. C 
giale" va avea Iqc o lecție practic; 
arbitraj.
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Știri din fotbal

(Urmare din pag. 1)

Pinămo Terucî-C.S M S. Iași
1—C 0—3) i

TECUCI 18, (prin telefon). — Intît- 
nirea s-a disputat pe un teren greu, 
lotuși, jocul a fost destui de iute. E- 
chipa gazdă a cîștigat cu 1—0 (1—0) 
prin punctul înscris dc Blazian în 
min.

în fața echipei arădane, care a între
buințat in formație multi juniori. 
Punctele învingătorilor au fost înscrise 
de Csegezi (min. 3 și 38), 
(min. 13), Pușcariu (min. 27) 
(min. 77) ; . pentru oaspeți : 
(7<. FiscA-coresp. regional)

pentru 'Voința, Apaflideanu (min. 13)
și Adam (min. 32). (V. Radar, coresp.).

5.
de Blazian

(.1. Stoenescu, coresp.)

Olimpia

13, (prin telefon). — PesteREȘIȚA
2000 ile spectatori au aplaudat azi vic
toria pe deplin meritată a echipei re
gionale Olimpia asupra formației C.F.R. 
Timișoara, cu scorul de 4—0 (1- 0).
Au marcat: Marchis (min. 27 și 76), 
lovan (mm. 65) și Bartha (min. 89).

(Gh. Dobrescu. coresp.).

Rulmentul B’rlad-tlnirea laț)
2—0 (2—0)

BÎRLAD 18, (prin telefon). — „Rul
mentul" a dominat mai mult și a cîști
gat pe merit cu 2—0 (2—0) prin punc
tele marcate de Frîncu în minutele 4 si 
25. Scorul putea ti mai mare, dar 
înaintarea gazdelor a combinat prea 
mult, și a fost imprecisă în șuturi, ra- 
tînd cîtcva situații favorabile prin Chi- 
riiă, Frîncu și .Mania. Din min. 43 ie
șenii au rămas în 10 oameni, Cernea 
accidentîndu-se și părăsind definitiv 
terenul. (E. Solomon, coresp.).

C.F.R. Peșeani-Vctoria Suceava 
5—0 (2—0)

rPAȘGAN! 18, (prin telefon). — Su
perioară tot timpul, echipa ceferistă a 
■îștigat la scor partida cu Victoria : 
5-0 (2—0), prin punctele marcate de 
Atanasiu (mm. 9, 48, 82
Popa (min. 44). (C. Ene.

și 85) și 
coresp.).

Poiana Cîmpina Din»mo
5—1 (3—8)

Fitețti

POIANA 18, (prin 
dele au cîștigat cti 
punctele marcate de 
11), Ene 111 (min. 
(min. 40). Dinamo 
prin Varga (min. 55) din 
(C. Virjoght și Gh. Briotă, coresp.).

telefon). — Gaz- 
3—1 (3—0) prin 
Băiăceanu (min.

20) și
Pitești a înscris

Dumitrii
ni.

Matalul TîrțjovițteF’acăra 
Mcreni 2—1 (1—1)

TÎRGOVIȘTE 18. (prin telefon). — 
Meci de Lună factură tehnică. Primul 
gol a fost înscris în proprie poartă de 
Șerbănescu (rnin. 14). Flacăra a egalat 
prin Badea (min. 15). Golul victoriei 
a fost obținut de Chiriță (min. 66). 
(M. Avana. coresp.).

Textila MecTas-C FR Ctuj
2—5 (2—1)

MEDIAȘ 10
satisfăcătoare. Autorii

18, (prin telefon). Joc di 
valoare iennică 
golurilor, Papiu (min. 85 și 88) și Trea
bă (min. 43) pentru ceferiști și Matei 
(min. 1 șt 44) peniru Textila. Spre 
sfîrșitul jocului, arbitrul P. Suluțiu 
(Cugir) a eliminat pentru durități pe 
Cherneanu și 
și pe Dobay 
t:lă, coresp.).

pe Gyorffi de la Textila 
de la C.F.R. (Dan Vi:i-

Oțelul roțu-Ști’nțaMetalul
Timișoara 2—5 (0—2)

OȚELUL ROȘU 18, (prin telefon).— 
Intîlnirea a prilejuit un joc de nivel 
mediocru, presărat cu unele durități. 
Autorii golurilor; lonescu (min. 7, 46 
și 56), Lcrcter a'niin. 6). Oîrlcanu (min. 
86) pentru Oaspeți, Mihai (min. 46) 
și Radu Rudolf (min. 79) pentru Me
talul. (Romulus și Radu Ze/io,coresp.).

S.N.M. Constanța A. S. Pompierul
1—2 (2—0)

CONSTANTA 18, 
Buctircșlenii 
au meritat ’ 
(2) pentru I 
tiu S.N.M.

(prin telefon), 
i au dominat mai mult și 
victoria. Au marcat Coman 
Pompierul și Stănescu pen- 
(E. Pavel, coresp.).

Voința Odorhe’-A.S.A. Sib‘u
1—1 (0—1, 1-1)

JocODORULI 18, (prin telefon). — 
’dinamic, piesărat cu faze spectaculoa
se. Echipa locala a dominat mai mult, 
dar înaintarea ei a fost ineficace, 
în plus portarul sibienilor a apărat go
luri gata făcute. Au marcat Baboie 
(min. 20) pentru oaspeți și Papp (min. 
80) peniru localnici.
(Balazs și ion Barta, coresp.).

Rapid CtoJ-Amefa Arad 5—1 (4—0)

CLUJ 18, (prin telefon). — 
ția gazdă a obținut o victorie

Formn- 
ușoară

Crăciun 
și Sober 
Popescu.

C. S. Craicva-ȘElnța Craiova
1—1 (1—1, 1—1)

Carpați Sînaia-Prahova Pîoejti
1—1 - - -(&-A 1-1)

Me-(prin telefon), 
disputat. Echipa gazdă

CRAIOVA 18, (prin telefon). ■— Par
tida dintre C. S. Craiova și Știința 
Craiova s a terminat la egalitate 
prelungiri: 1—l (1 — 1, 1—1). Au 
cat: Sandru (C. S. Craiova) și 
dur (St.).

• Federația a hotărît ca acest

după 
mar-
Bul-

meci

In urma șutului lui Maleescu, mingea a poposit In poarta echipei studen
țești. A lost golul care a pecetluit victoria echipei militare. Fază din meciul 
A. 5. Academia Militară — Știința București 2—1.

a fost superioară majoritatea timpului, 
daf înaintarea ei n-a frucțiiicăt ocaziile 
avute. Punctele • aii fost înscrise •' 
Clistache (min. 53) pentru oaspeți 
Vîlceanu (min. 72) din lovitură dc 
11 m. pentru gazde. (M. Bota și 
Zbarcea-coresp.).

C.F.R. Buxău-Dinamo Galați
1-5 (1-D

Foto : B. Ciobanu

de 
și 
la

să se rejoace marți 24 noiembrie 
Craiova.

C.F.R Arad-Rocolta Cărei
2—1 (1—0)

la

BUZĂU 18, (prin telefon). — După 
ur, joc de o slabă factură tehnică, oas
peții au ieșit învingători prin puncte
le marcate de Petre Voicu (min. 
57) și Dudaș (min. 87), Pentru 
de a înscris Brainer in min. 27 
11 m. (Marin Dumitru, coresp.).

ARAD 18, (prin telefon). — Fero
viarii au învins la limită prin punctele 
marcate de lanovici 
(min. 63). Pentru 
Kuki (min. 57) din 
berger. coresp.).

(min. 7) $i Boroș 
oaspeți a înscris 
11 m. (St. VFeiti-

2I și 
gaz- 

din

MîlltarăȘtlmța

C.S.M. Rădăuți Foresta Fălticani
5—2 (5—0)

RĂDĂUȚI 18, (plin telefon). —Au
torii golurilor: Lavric (min. 2, 32 și 
77), Urbanovschi (min. 10) și Chirilă 
I (min. 88) pentru C.S.M. Rădăuți, 
și Ilie (min. 86) și Ciiițu (min. 89) 
pentru Forests. In min. 63 Vaida (Fo- 
resta) a ratat un 11 metri. (A. Siniota- 
ccrespondent).

Voința Tg. Mureș-înd. Sîrmoj 
C. Turzii 4—2 (5—2)

TG. MUREȘ 18, (prin telefon). — 
Echipa regională Voința a depășit net 
formația din C. Turzii, mai ales în 
prima repriză cînd a ratat cel puțin 5 
ocazii. Fnd. Șîrmei a prezentai o for
mație improvizată (joi joacă meciul cu 
Sel. Armatei R.A.U.-regiunea Siria). 
Seor-final: 4—2 (3—2). Au marcat: 
Jozsi (min. 2), Koves (min. 5, 33, 86)

A. S. Academia 
București 2—1 (2—1)

210 minute de joc a necesitat disputa 
pentru calificare dintre A.S. Academia 
Militară și Știința București. După ce 
săptămîna trecută cele două echipe au 
terminat ia egalitate (3—3) dupâ pre
lungiri, ieri victoria a revenit cu 2—1 
echipei din campionatul orășenesc 
București. Aceasta a meritat victoria,; 
deși, în unele momente, cu toate Că 
a rămas pe teren cu 8 jucători de eîmp, 
Știința a contraatacat foarte periculos, 
chiar a dominat și golul egalizator 
„plutea in aer'1. La începutul reprizei 
a Il-a Maksai (Știința) a fost elimi
nat pentru faulturi repetate. De remar
cat că ceva mai tîrziu, 
den ți lor I-a scos din 
Gibea, pentru un atac 
asupra unui adversar, 
lor: Aii și Mateescu, 
lint.

Vineri se dispută

antrenorul stu- 
formație și pe 
nereglementar 

Autorii goluri- 
respec.tiv

o restanță

Restanța A. S. Academia Militară- 
Metalul Titanii București se dispută 
mîine, vineri, cu înCepete de’la ora 14, 
pe stadionul Progresul (ștr. Dr. Stai- 
covici).

— Intră în joc și echipele de categorie A —
Aseară, comisia de competiții din 

cadrul federației de fotbal a alcătuit
— pe baza rezultatelor, neotnologate, 
de ieri — programul etapei din 29 
noiembrie : 1. Dinamo Galați — Rapid 
București; 2. Rulmentul Birlad — 
Dinamo Bacău; 3. Stăruința Sighet
— C.S.M. Rădăuți; 4. C.F.R. Pașcani
— Petrolul Ploești; 5. Dinamo Tecuci
— înving. A. S. Academia Militară
— Metalul Titanii București; 6. Po
iana Cîmpina — C.C.A.; 7. Prahova 
Ploești —- Farul Constanța; 8. înving. 
C. S. Craiova — Știința Craiova — 
Progresul București; 9. Metalul Tîr- 
goviște —• Dinarno București; 10.
/l.S<4. Sibiu — U.T.A.; 11. Știința 
Timișoara — liul Petroșani; 12. 
C.F.R. Cluj — Minerul Lupeni; 13. 
C.F.R. Arad — Știința Cluj; 14. 
Voința Tg. Mureș — A. S. Pompierul 
București; 15. Paringul Lonea
Olimpia Reșița; 16. Rapid Cluj 
St. Roșu Orașul Stalin.

Toate jocurile se vor disputa pe
renuri neutre. Echipele sînt obligate, 
conform "regulamentului, să comunice

federației pînă la data de 23 noiem
brie a.c. localitățile asupra cărora au 
căzut de acord pentru 
jocului. In caz contrar, localitățile 
vor fi fixate de către federație. Dacă 
unul sau mai multe jocuri se vor 
termina la egalitate, ele se vor redis- 
puta a doua zi, în același oraș.

disputarea

te-

fotă care sînt pronosticurile pe care 
Programul Loto-Pronosport le indică 
pentru meciurile cuprinse în progra
mul concursului Pronosport nr. 47 de 
duminică 22 noiembrie.
I. Rapid—Steagul roșu 1, 2
II. Dinamo Buc.—Farul 1, X
III. Știința—C.C.A. X
IV. Dinamo Bacău—Progresul 1
V. Jiul—U.T.A. I
VI. Petrolul—Minerul 1
VII. S.N.M. C-ța—C.S.M.S. Iași
VIII. Vict. Suceava—Șt. Buc. 1,
IX. Dinarno Pitești—Șt. Tim. X
X. C.F.R. Arad—A.S.A. Sibiu 2, 
XL Tract. Or. Stall
XII. Drubela Tr. Severin—C.S. Gr. 1,X

JOCURI INTERNAȚIONALE

ȘTIINȚA CLUJ — SEL. ARMATEI 
R.A.U. (REGIUNEA SIRIA) 7—0 
(5—0). Au asistat 6.000 dc spectatori. 
Studenții au. marcat prin Munteanu 
(min. 6), II. Moldovan (min. 17, 20), 
Isansuc (min. 23), Matcianu (min. 42), 
Suciu (min. 71, 73). Știința a folosit 
echipa: Miiller (Moguț) — Marcu 
(Rromely), Georgescu, Costin — Petru 
Emil, Nedelcu I - 
Suciu, Matcianu, 
fotbaliștii oaspeți 
Turzii cu echipa 
Fisch, coresp.).

UNIO METEORUL 
MARE — SPARTAK 
(U.R.S.S.) 1—3 (0—1). Oaspeții au 
desfășurat un joc superior și au cîști
gat prin punctele marcate de Fleișer 
și Turanski (2). Pentru gazde 
scris Kovaci.

■ Ivansuc, Munteanu, 
II. Moldovan. Joi, 

vor juca la Cîmpîa 
lnd. Sîrmci. (Ii.

ROȘU SATU
STANISLAV

a în-

Arbitri î

• In cadrul ultimei etape, adicl 
duminică 22 noiembrie a. c., a turulu 
categoriei A se dispută în Capitală 
în program cuplat pe stadionul „2< 
August", următoarele jocuri : orr 
12.45: Dinarno București — Farui 
Constanța și ora 14.30: Rapid — 
Steagul roșu Orașul Stalin.

• Jocul Jiul 
la Petroșani, suspendarea pe 
etape a terenului din Petroșani 
expirată.

e Intîlnirea de categoria B, 
tăria Suceava — Știința București st 
dispută la Botoșani, terenul din Su 
ccava fiind încă suspendat (ultimi 
etapă).

» Biletele pentru cuplajul de dumi 
nică de pe stadionul „23 August" s 
pun în vînzare de astăzi (ora 16) 1 
casele obișnuite. Sînt valabile bilețel 
cu seria nr. 43.

UTA se disput’ 
dpuî 
fiinc

Vie-

J 71...
nem-A arbitra în compensație înseamnă 

credere în justețea deciziilor date. Așa a pro
cedat arbitrul S. Lvpu (Focșani) în meciul 
de la Ploești După dictarea unui penalii, 
care a adus după sine protestele ne justificate 
ale jucătorilor din Ploești, S. Lvpu a început 
sa dea decizii anapoda. Chiar și cei mai în- 
focați susținători ai ploeștcnilor au rămas 
stupefiați văzînd cum la un moment dat, la 
un fault clar comis dc apărătorii Petrolului 
asupra lui Ene sau a altui jucător ceferist, 
arbitrul dicta lovitură liberă împotriva... Ra
pidului. în repriza a doua s-au ținut lanț 
aceste decizii eronate. L-am văzut pe Koszka 
faultat de Dridca în apropierea careului echi
pei oaspe. Cel sancționat însă nu a fost 
Dridea...

Dacă S. I.upu nu a fost perfect convins de 
valabilitatea penalfiului acordat in favoarea 
Rapidului (care, după cum am arătat și în 
cronica de luni, a fost o decizie justă) putea 
să se consulte cu arbitrul de tușă (unii sus
țineau că faultul lui Marinescu a fost pre
cedat de ofsaid) . și “ '
cință. Arbitrînd însă 
de înțeles că a greșit 
și că încerca intr-un 
cat și inadmisibil să 
șeală..

Am ridicat această , 
blinia importanța intransigenței 
a cărei lipsă, în această situa lie, putea foarte 
ușor să influențeze chiar 
lui, după cum în bună 
desfășurarea jocului.

să procedeze în consc- 
în compensație, a dat 
la acordarea penaltivlui 
mod cu lotul nejustifi- 
.repare" presupusa gre- 

problemă pentru a su
in arbitraj.

ofsaid
ușor la luptă, iar pe dc altă parte, influei*  
țează desfășurarea jocului.

Duminică, arbitrul I. Dobrin din 
ne-a oferit un nou caz și ocazia de 
asupra acestei importante probleme

Este 
greșesc 
că nu 
măsură 
înțcleș că nu sîntem dc acord cu un asemene 
fel dc arbitraj. Principala datorie a arbitrulu 
este să fie pc fază. Dar de cel'
mai multe ori este evidentă lipsa lor d<
curaj, ca singura cauză prutru care piedi 
cile, lovirile sau îmbrîncelilc în careu râmîi 
nepedepsite.

Jocul dc fotbal se desfășoară după un re 
gulament clar și precis. Regulile de joc tre 
buie respectate. In caz contrar, sînt prevă 
zute sancțiuni. De cc atunci arbitrii, cei caz 
au sarcina de a veghea respectarea regula 
mentului, procedează altfel ? Și ce măsuri i 
colegiul, central al arbitrilor ? (p-g-)

Petroșan 
a reven 
a sanc

abaterilor comi*c  îi» careu, 
adevărat că sînt situații cind arbitri 
în această privința datorită faf»tulu 

sînt în apropierea fazei și, deci, îi 
să aprecieze just infracțiunea. Bine

în 
pe 
în 
»■

încurajează pe apărători

★
Lipsa de curaj a unor arbitri se manifestă 

și in alte împrejurări, mai cu seamă atunci 
cînd sînt puși în situația de a sancționa in
fracțiuni comise în suprafața dc pedeapsă. 
Este știut faptul că infracțiunile 
careu răniînînd de multe ori nesancționate, 
de o parte
atacuri neregulamentare, chiar foarte dure, 
pun în net dezavantaj pe înaintași, care 
de teama de a nu fi loviți — renunță foarte

și rezultatul meciu- 
măsură a influențat

(Al. 1.)

at 
ur

dii
re>

ma- 
de- 
mo- 

peri-

FOTO-CRITICA
Fotografia noastră îiitațițează o 

fază din cursul partidei de cate
gorie B, A.S. Poinpfortri — Poiana 
Citnpina, disputată duminică di
mineață pe ierenul Ditwno Obor 
din Capitală. Poale că spectato
rii nu au re<nareat-o sau nu 
i-au acordat importanța cuvenită. 
Cert este că 
reprezintă un 
neregulamentar, 
stînga este

această fotografie 
caz tipic de atac 

Jucătorul din 
Buze șan, fundașul 
echipei Pompierul: 
cel din dreapta 
Dima, înaintaș în 
formați» Poiana. 
Din atitudinea ju
cătorului Dima se 
vede clar intenția 
sa de a-l împie
dica pe Buzeșan 
să ajungă la min
ge. El aici nu mai 
urmărește balonul, 
ci este preocupat 
să-1 țină pe Bu- 
zeșan. Cum ? In 
același timp cu 
cotul și cu picio
rul. Această 
nieră de joc 
vine Ia un 
ment dat și 
culoasă pentru ad
versar, frizmd bru
talitatea. De aceea, 
arbitrul a sancțio
nat pe bună drep
tate infracțiunea 
chiar dacă — 
necunoașterea 
gufamentului 
unii spectatori 
fost pentru 
moment nedume

2
2

X

X
-Gaz Metan Med.

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT NR. 46

în urma trierii și omologării varian
telor depuse la concursul Pronosport 
nr. 46 de duminică 15 noiembrie au 
fost stabilite următoarele premii:

Premiul I : 63 variante cu 12 rezul
tate exacte revenind fiecăreia 
1.398 lei.

Premiul II: 911 variante cu II 
zuitate exacte revenind fiecăreia 
116 lei.

Premiul III: 6399 variante cu 10 
ziiltate exacte revenind fiecăreia c 
24 lei.

Fond de premii : 352.450 lei. 
PRONOEXPRES

La tragerea concursului special P 
noexpres de astăzi, 18 noiembrie, 
fost extrase din urnă următoarele 1 
mere :

2 4 26 3 25
Numere de rezervă : 40
Fond de premii : 947.233 lei.
Pentru premiile suplimentare au f 

extrase :
Numere de bază : 42 49 15 2 35 
Numere de rezervă : 37 32

Rubrică redactată de I. S. Loto-Pronosport.
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Invingînd pe Constructorul București

C. F. /?. Grivîța Roșie își menține avansul în clasament
Mititelu a trecut în fruntea clasamentului

Meciul restanță din campionatul ca
tegoriei A dintre Constructorul șt 
(J.l'.R. Grivîța Roșie' a prilejuit o 
luptă dîrză dar, din păcate, lipsită de 
spectaculozitate, în care s-a urmărit 
exclusiv rezultatul. Cîștig de cauza — 
3-0 (3-0) — a avut echipa feroviară, 
care a transformat în min. 30 o lovi
tură de pedeapsă prin Țibuleac, după 
un ofsaid comis de Iacoveanu (acesta 
se afla în liniile feroviare, după o 
grămadă, care avusese loc la 5 m de 
terenul de țintă al Constructorului).

■ In. ansamblu, a. existat un echilibru 
valoric între cele două echipe, după 
cum și ocazii de marcare au fost în 
egală'măsură de o parte și alta. E 
regretabil însă faptul că două echipe 
consacrate în rugbiul nostru n-au 
șt ut să fructifice aceste ocazii, să-și 
dovedească maturitatea în joc.

Deși se aflau după un meci greu, 
susținut doar cu trei zile în urmă (in 
finală Cupei, cu Dinamo), . ceferiștii 
— după un început mai slab — și-au 
revenit, reziștînd unei înaintări dez
lănțuitei Cu cît timpul trecea, forma
ția C.I'.R. Grivița Roșie și-a impus 
tactica, apărîndii-și cu dîrzenie „zes
trea" obținută în prima repriză.

Constructorul a greșit pentru că — 
deși a beneficiat de multe baloane, 
mai ales în prima parte a partidei — 
nu a deschis jocul, angajîndu-se in
tr-o luptă de uzură cu puternica înain
tare feroviară. Aici se cuvine a fi 
subliniată și slăbiciunea „deschiderii" 
formației Constructorul (Leati și Nis
tor) care a greșit adesea,. comprpmi- 
țînd fiecare atac.

Compartimentul'advers (Stănescu — 
Oblemenco) a fost, în schimb, mai 
activ, mai inspirat. Oblemenco are, de 
altfel, o foarte bună'schimbare de di
recție inițială, dar el nu perseverează 
și regulat greșește, fie că se „încuie", 
fie că bate cu piciorul.

De la înaintare ne-au plăcut Rusu

„Cupa orașelor”

0 COMPETIȚIE CARE A CORESPUNS
ÎN ÎNTREGIME

Actuala ediție a „Cupei orașelor" 
la lupte libere, desfășurată într-o nouă 
formulă, asemănătoare cu cea a cam
pionatului pe echipe la lupte clasice, 
a satisfăcut atît din punct de vedere 
organizatoric și tehnic cît'și propagan
distic. Progresul a fost evident de la 
o etapă la alta. Actualmente, în urma 
strădaniei depuse de federația de spe
cialitate, avem o pepinieră bogată de 
luptători la „libere", capabili de a se 
ridica — într-o perioada foarte scurtă 
— la nivel european.

Revelația acestor întreceri au fost 
luptătorii din Arad, care au reușit să 
ocupe locul IV în clasamentul general, 
înaintea unor formații puternice ca a- 
celea ale Oradiei, Tg. Mureș etc.

Despre luptătorii din Craiova (antre
nor S. Marinescu) se poate spune că 
au fost cei mai combativi sportivi ai 
întrecerilor finale. Bine pregătiți din 
punct de vedere tehnic și tactic, ei sînt 
capabili pe viitor de rezultate mult 
superioare. O' notă bună și luptătorilor 
din Galați, clasați pe locul VII, care 
au reușit să învingă în finală echipele 
orașelor Cluj, Petroșani și Satu Mare. 
Echipa orașului Lugoj — formată nu
mai din juniori (cel mai în vîrstă lup
tător nu a.e decît 19 ani) a lăsat o 
bună impresie mai ales din punct de 
vedere tehnic. Trebuie să consemnăm 
neprezentarea echipei orașului Tulcea, 
care nici în etapa precedentă n-a luat 
parte la întreceri...

Arbitra iul a satisfăcut, cu mici ex- 
ceotii.

lata și rezultatele etapei finale : 
Galați cu Petroșani 14-2; cu Cluj 
16-0; cu. Satu Mare 10-6. Satu Mare 
cu Petroșani 14-2; cu Cluj 12-4. Pe
troșani cu Cluj 10-4. Baia Mare cil 
Lugoj 12-4; cu Sighet 14-2; cu Tulcea 
16-0 (neprezentare). Lugoj cu Sighet 
8-6; eu Tulcea 16-0 (nenrezentare). 
Sighet cu Tulcea 16-0 (neprezentare). 
Timișoara cu Oradea 16-0; cil Hune
doara 14-0; cu Craiova 12-4. Craiova 
cu Oradea 8-8; cu Hunedoara 10-6. 
Oradea cu Hunedoara 9-7. București 
cu Orașul Stalin 16-0; cu Arad 14-2; 
cu Tg. Mureș 14-2. Orașul Stalin cu 
'Arad 14-2; cu Tg. Mureș 12-4. Tg. 
Mureș cu Arad 8-6.

OTTO BENKO

și Moraru (C.F.R.) și Rădulescu și 
Posmoșanu (Constructorul).

Arbitrul N. Popa, în general bun, a 
fost însă uneori neatent la ofsaiduri 
și la placajele întîrziate.

FORMAȚII: C.F.R.: Buda — Bos
tan, Wusek, Țibuleac, Rotaru — Oble-

Marica (Constructorul) culege balonul dintr-o grămadă spontană și-l va 
pasa coechipierului său TeofilMci. Fază din meciul Constructorul-C .F .R. 

Grivița Roșie 0—3.
Foto : Gh. Dumitru

menco, Stănescu — Moraru, Rusu, 
Picii — Stoenescu, Grigoriu — Cotter, 
Stanciu, Șerban. CONSTRUCTORUL: 
Bărăscu — Simion, Sava, Luscal, Io- 
nescu — Nistor I, Leați — P. Nicu- 
I' cu, Stoian, Rădulescu — Posmoșa- 
nu. Iacoveanu — Marica, Nistor II, 
Teofilovici.

D. CALLIMACHI
T. BRADEȚEANU

DINAMO BUCUREȘTI—C.S.M.S.
IAȘI 16—3 (13—0)

Rugbiștii dinamoviști, obosiți încă 
de pe urma efortului depus în jocul 
de duminică, nu au reușit să-și im
pună superioritatea decît profitînd de 
greșelile ieșenilor, care n-au sufi
cientă experiență. In plus, bucureș- 
tenii au știut să folosească cu succes 
viteza de deplasare a celor două aripi : 
Barbu și Diaconescu. C.S.M.S., care

BROCKTON ÎNVINSĂ
MECI LA

în cel de-al doilea meci susținut la 
Moscova, campioana de hochei pe 
gheața a S.U.A., Brockton, a jucat cu 
echipa Aripile Sovietelor. Net superiori, 
hoclieiștii sovietici au cîștigat cu sco
rul de 17-1 (3-0, 5-0, 9-1).

Astfel, în primele două întîlniri susți
nute în capitala Uniunii Sovietice, ho-

TUR DE ORIZONT IN FOTBAL
Primul muci al lui Turpuriu 

ia Londra

Luni seara, în nocturnă, echipa so
vietică Torpedo Moscova (clasată pe 
locul V în ultimul campionat unional 
de fotbal) și-a făcut prima apariție în 
fața spectatorilor londonezi, înfruntînd 
redutabila echipă engleză Tottenham 
Hotspur, care pînă săptămîna trecută 
a figurat ca lider al primei ligi pro
fesioniste. După o luptă strînsă, Tot
tenham și-a adjudecat victoria cu sco
rul de 3-2 (3-1). Punctele învingători
lor au fost înscrise de McKay, Smith 
și White, iar oaspeții au marcat prin 
ivanov și Voronin. Fotbaliștii sovietici 
au lăsat o foarte bună impresie, în 
special în repriza a dona cînd au do
minat cil autoritate. Următorul joc al lui 
TorneSo are loc astăzi, adversară ftih- 
dn-i echipa Newcastle United din prima 
ligă. Lunea viitoare, fotbaliștii sovie
tici vor juca împotriva Ini Sheff’eld 
Wednesday.

Selecționobifii austrieci — între ei...

In vederea meciurilor internaționale 
de duminică — Spania—Austria' (A) 
și R.P. Ungară—Austria (sel. olimpice) 
—cele două reprezentative austriece au 
susținut la Viena o întîlnire de an
trenament, încheiată cu rezultat sur

a jucat bine în cîmp, a arătat însă 
lipsuri în efectuarea placajelor și o 
insuficientă insistență și orientare în 
fazele de finalizare.

Realizatori: Barbu — 2 încercări
(transformate de D. lonescu), Cernat 
încercare și D. lonescu (lovitură de 

pedeapsă) pentru Dinamo, respectiv 
Rosenberg — lovitură de pedeapsă.

Competent arbitrajul lui Emanuel 
Valeriu.

N. ȘURTEA

• In meci restanță în categoria B, 
Cetatea Bucur a întrecut formația Si
rena cu scorul de 11—0 (II—0). Me
ciul a fost submediocru și a abundat 
în durități. Din această cauză, arbi
trul a fost nevoit să elimine pe jucă
torii Rangu, Papia (Sirena), Iliescu și 
Lidner (Cet. Bucur). Au marcat: Oni- 
ță — lovitură de pedeapsă și o încer
care, Declezis — o transformare și o 
încercare de penalizare. Satisfăcător 
arbitrajul lui V. Cișmaș. (Al. Colțan 
—coresp.)

e Partida C.C.A. — Constructorul 
Bîrlad, care urma să se dispute as
tăzi, s-a amînat pentru sâptamîna ur
mătoare.

Șl IN AL DOILEA 
MOSCOVA

cheiștii americani au primit o adevă
rată ploaie de goluri. După cum se 
știe, în primul meci, Brockton, a fost 
învinsă de campioana U.R.S.S., echipa 
Ț.S.K.M.O. cu scorul de 12-3.

Ambele întîlniri s-au desfășurat sub 
semnul unei sportivități depline, într-o 
atmosferă prietenească 

prinzător Echipa olimpică a dispus de 
echipa „A“ cu scor categoric : 6—3 
(2—1). De remarcat însă că în echi
pa olimpică a Austriei figurează ju
cători cimcscuți, făcînd parte din clu
burile primei ligi, cum sînt — de pildă
— fundașul Windisch, atacanjfi Neu
bauer, Hof, Pichler etc.

C. M. 1X2 din nou în discuție

Federația de fotbal a R. P. Ungare 
a anunțat că ea se va . alătura țărilor 
europene care, cu ocazia Congresului 
U.E.F.A. programat. la 11 decembrie 
la Paris, vor cere schimbarea datei de 
începere a campionatelor mondiale din 
Chile. După cum se știe Austria și 
alte țări au comunicat că nu vor. mai 
participa la aceste campionate î.n cazul 
cînd turneul final din Chile nu va fi 
amînât cil o lună, adică, în loc de 15 
mai să înceapă la 15 iunie. Această 
cerere este motivată de faptul că în 
luna rjiai campionatele naționale ale 
majorității țărilor europene se află în 
plmă 'desfășurare. (Agerpres),

In „Cupa Campionilor Europeni"

Returul întîlnirii Glasgow Rangers
— Ruda Hvezda, desfășurat ieri la 
Bratislava, a stat sub semnul unei 
apărări îndîrjite a scoțienilor, care an 
respins toate atacurile gazdelor și apoi

Marți și miercuri, două runde și o 
dimineață de întrerupte, au apropiat și 
mai mult finala campionatului mascu
lin de șah de jumătatea desfășurării sale. 
Aceste două zile au fost foarte rodnice 
pentru Mititelu, care a acumulat 2*/ 2 
puncte, adică tot atît cît îi adusese 
întrecerea de la startul ei. Și astfel, cu 
5 p, tînărul inginer a devenit lider. 
Mititelu a cîștigat întreruptele cu Ră
dulescu și Ciocîltea, în care deținea 
un avantaj substanțial, iar în runda 
a VI-a a remizat fără complicații cu 
Giinsberger.

au și marcat primul punct prin extre
mul dreapta Scott, în min. 70. Abia 
în ultimul minut de joc, Ruda IlvezJa 
egalează printr-un șut de la distanță al 
stoperului Tichy: 1—1 (0—0). Inutil... 
Glasgow Rangers — care cîștigase 
primul joc cu 4—3 — se califică pentru 
sferturile de finală ale „C.C.E.".

In ultimul minut al partidei...

In cadrul campionatului inter-bri- 
tanic. ieri la Londra s-a disputat 
meciul Anglia — Irlanda de nord, 
cîștigat de gazde cu 2—1 (1—0). 
Noul centru înaintaș al naționalei en
gleze, Baker a deschis scorul în min. 
16, iar Bingham a egalat în min. 
89. In ultimul minut, interul stînga, 
Pary, marchează golul victoriei. In 
clasamentul competiției, Anglia și 
Scoția au 3 p., iar Țara Galilor 2 p.

★
• Alte două echipe sovietice au 

plecat în turneu peste hotare. Fosta 
campioana Spartak Moscova va juca 
în America de sud, iar Lokomotiv 
Moscova vizitează R. P. Bulgaria.

• întîlniri internaționale: la Pekin, 
Sel, Pekin — Tomsk (U.R.S.S.) 3-0: 
la Hanoi, Sel. Hanoi — Sel. R.S.F.S.R. 
0—8.

In general, runda a VT-a a furnizat 
cîteva partide foarte interesante. Cio
cîltea a sacrificat din deschidere o 
piesă la Bălanei și, conducted inge
nios atacul, și-a pus adversarul în 
fața neplăcutei dileme de a primi mat 
sau de a suferi foarte grele pierderi 
materiale. Motiv pentru care Bălă- 
nel a cedat.

Gavrilă, Șuta și Pavlov au fost 
victimele „crizei de timp". Primul, 
după ce a jucat foarte ingenios îm
potriva lui Soos, a comis o serie de 
greșeli, dînd posibilitate adversarului 
său să înscrie prima victorie după o 
serie de 5 remize. Tot în ultima oră 
de joc Șuta n-a văzut o lovitură tac
tică ingenioasă a lui Urseanu și, pier- 
zînd două piese ușoare pentru turn, a 
trebuit să cedeze. Iar Pavlov a fost 
făcut mat (pur și simplu) de Ghițescu. 
Intr-o complicată partidă de atac 
Bozdoghină l-a forjat pe Pușcașu să 
cedeze. Fără istoric s-a încheiat re

„Cupa Sfatului Popular al Capitalei'
Astă-seară, începînd de la ora 19,30, 

clubul sportiv Constructorul va orga
niza în sala de festivități a I.S.B. cea 
de a cincea reuniune din cadrul „Cu
pei Sfatului Popular al Capitalei". 
Programul reuniunii cuprinde 11 me
ciuri, dintre care desprindem urmă
toarele : A. Morăruș (C.F.R. Grivița 
Roșie) — Șt. Dumitrache (Spartac) ; 
Ad. Rosnovschl (Constructorii!)—Șt. 
Bogdan (Metalul) ; Marin Pirvu (Con

76 înscrieri pentru J.0. de la Rom«
Comitetul de organizare a celei de-a 

17-a ediții a Jocurilor Olimpice de la 
Roma a comunicat că pînă în prezent 
76 de țări din cele 97 care posedă un 
Comitet olimpic national și-au manifes
tat dorința de a participa la Olimpiada 
de vară.

Din aceste țări, 9 ati intenția să par
ticipe la toate cefe 18 ramuri sportive 
incluse în programul Jocurilor. Acestea 
sînt: U.R.S.S., S.U.A., Australia, Aus

miză partida Varabiescu—Botez. La a 
celași rezultat a ajuns și întîlnire; 
Radovici—Szabo. La capătul une 
grele lupte, în partida Drimer—Joița 
albul s-a salvat într-un final teoretii 
de remiză. Rădulescu a întrerupt ci 
avantaj (calitate) la Reicher.

întreruptele n-au furnizat surprize 
excepție făcînd doar partida Reicher— 
Bălanei, în care avantajul părea d< 
partea negrelor. In rest: Pavlov — 
Șuta ’/2—* */ 2, Giinsberger —- Soo: 
*/2—*/ 2, Bălănel — Rădulescu */ 2—lA 
Szabo — Pavlov 1—0, Rădulescu — 
Ghițescu 0—1.

Cele trei partide decise ale rundei 
de aseară (Szabo ■— Urseanu, Ga
vrilă — Mititelu și Ciocîltea — Ră
dulescu) au furnizat întîlniri foarte 
spectaculoase. Szabo și Ciocîltea au 
cîștigat prin atac direct Ia rege iai 
Mititelu prin depășirea timpului de 
către Gavrilă. Egalitate a fost con
semnată în disputele Pavlov — Ra
dovici și Reicher — Ghițescu. Cele
lalte partide s-au întrerupt.

In clasament conduce Mititelu cl 
G p„ urmat de Ghițescu cu 5 p., Cio 
cîltea, Szabo, Radovici, Urseanu 4% 
p., Reicher (1) 4 p., Bozdoghină (1) 
Botez (1), Drimer (I), Soos (1) 3'/2 p

Partida a III-a a meciului Teodoresci 
— Reicher, pentru desemnarea cam
pioanei țării s-a întrerupt cu avantaj 
decisiv pentru Teodorescu.

Astăzi la ora 17 se joacă runda : 
VIII-a, mîine dimineață partidele în 
trerupte, după-amiază runda a l.X-a 

structorul) — Gh. Octavian (C.C.. 
A. Gănescu (Dinamo) — Gh. Simioi 
(Metalul).

Viitoarea reuniune din cadrul „Cupe 
Sfatului Popular al Capitalei" va avei 
loc duminică dimineața, în organizare, 
clubului sportiv Voința. Reuniunea & 
va desfășura în sala I.S.B, începî» 
de la ora 10,30.

tria, Danemarca, Franța, Germanie 
R. P. Ungară și Italia. Participare^ lo 
la toate ramurile sportive (except'" 
Italia, ca'ificată din oficiu) este co 
ționată de rezultatei» pe care ele 
vor obține în turneele eliminatorii d 
fotbal, baschet și polo pe apă ce se vo 
desfășura înainte de deschidere 
Jocurilor.

Satul olimpic va fi deschis oficial 1 
25 iulie 1960.

Reprezentanții federațiilor de natați 
din R. D. Germană și R. F. German 
au căzut de acord asupra modalității d 
formare a echipei unite a Germaniei î 
vederea J. O. Sînt prevăzute don 
concursuri de selecție, primul la 2 și 
iulie în R. F. Germană, iar cel de-a 
doilea între 9-16 iulie în R. D. Gei 
mană. (Agerpres

• Echipa de lupte libere a R.P. Ungare, ca 
st afla în U.R.S.S., a întilnit la 17 noiembr 
la Tbilisi selecționata secundă a R.S.S. Gruzin 
Meciul s-a terminat cu un rezultat de egalitate 
4—4.

• La Moscova a început un turneu intern, 
(ionul de polo pe apă, la care participă ech 
pele Vasas (R.P. Ungară). Septcmvri (R.P. Jtuig; 
ria) și 5 echipe sovietice.

• Turneul international feminin de basch 
de la Bratislava a fost cîștigat de echipa L 
komotiv Sofia, care a totalizat 6 puncte. 1 
locurile următoare : Slovan Bratislava, Sparti 
Praga Sokolovo și Lokomotiv Bratislava.

• A doua partidă a meciului pentru titlul moi 
dial de șaski (dame) dintre campionul lumi 
Kuperman (U.R.S.S.), și Van Dijk (Olanda), s 
terminat, ca și prima, cu un rezultat de remiz 
Scorul este egal : 1—1.

• In capitala R.S.S. Uzbece a început la 
noiembrie turneul international de șah al țării 
Asiei, la care iau parte șahiști din Indonezi 
R.P. Mongolă, R.S.S. Kazahă, R.S.S. Kirghiză ș.

• După turneul întreprins în Suedia, reprezei 
tativa de hochei a R. Cehoslovace a susțin 
două meciuri in compania selecționatei Nofvegic 
terminînd învingătoare cu 8-0 și 9-1.

nr.


