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Antrenamentul s-a încheiat.,. 
Membrii lotului republican de 
tenis de masă s-au strins in ju
rul lui TOMA REITER, care ci. 
tesle Manifestul Consiliului 
Central al Frontului Democrați
ei Populare.

Competiții sportive 
in cinstea zilei de 3 Februarie

BUCUREȘTI- — După cum am 
anun(at, inspecția de specialitate 
in colaborare cu secția C.F.S. a 
C.C.S. organizează „Cupa C.C.S." 
la handbal de sală, cu participa
rea echipelor masculine și femini
ne selecționate de asociații. Rea
mintim că prima etapa a acestei 
interesante competiții se va desfă
șura astăzi, de la ora 15.30 in sala 
Floreasca.

Tot în organizarea secției C.F-S. 
a C.C.S- se vor disputa alte două 
întreceri sportive. Prima, rezerva
tă echipelor masculine de volei 
(secunde) ale asociațiilor, va începe 
mîine, in sala Recolta, urmînd ca 
finala să se dispute la 1 februarie, 
odată cu finala competiției de 
handbal. Cea de a doua întrecere 
— de natație — este rezervată ju
niorilor și copiilor, fără participa
rea sportivilor fruntași, și se va 
desfășura la bazinul acoperit Flo
reasca în zilele de 26 (de la ora 
17) și 27 ianuarie (de la ora 10).

CLUJ. — Concursul de schi or
ganizat de colectivul Energia U- 
nirea a atras la start 38 Je spor
tivi. Primul la coborire a fost 
Attila Sarcady, iar la fond (8 km) 
Ștefan Kilin.

Campionatul republican de hochei

Recolta Miercurea Ciuc-Știința Cluj (4-2) un meci pasionant, 
pe care-1 vom revedea astă - seară

Știința Cluj își merită din plin 
simpatia numerosului public care, 
seară de seară, asistă la jocurile 
turneului final al campionatului de 
hochei pe gheață. Deși se anunța 
oa o echipă modestă, cu speranțe 
minime de a se apropia de valoa-

Știți că luni seara clujenii au 
încurcat rău socotelile C.C.A-ului, 
scoțînd un neașteptat 3—3. Ei bine, 
nu mult a lipsit ca și Recolta să 
pățească același lucru, în seara 
următoare. însuși scorul meciului
— 4—2 (4—0, 0—1, 0—1) în fa
voarea echipei din Miercurea Ciuc
— arată că dacă n-ar fi existat o 
scurtă perioadă de derută în pri
ma repriză (perioadă în care stu
denții au primit patru goluri dintre 
care două au fost marcate într-un 
singur minut, cînd Știința era cu 
un jucător în minus) clujenii pu
teau aspira cel puțin la un meci 
egal. Felul în care ei au jucat î'n 
reprizele următoare, pe care — nu 
numai ca scor, dar și ca perioade de 
dominare — le-au cîștigat, pledea
ză concludent în sprijinul afirma
ției noastre. Poate că tactic și teh
nic Știința Cluj se situează încă 
la un nivel inferior celui pe care 
I au atins primele noastre forma
ții. Un lucru e însă sigur: însufle
țirea, puterea de luptă, dîrzenia cu 
care își apără șansele studenții clu
jeni sînt arme cu care Știința su
plinește lipsurile tehnico-tactice, 
și își „completează" efectivul re
dus. Pentru că, spectatorii au vă
zut, cu admirație, că în timp ce alte 
formații schimbă odată întreaga 
garnitură de pe gheață, Știința 
Cluj are jucători care trec foarte 
rar pe banca de odihnă...

Fotbaliștii romîni 
în Turcia, Siria, Liban 

si Egipt
(Citit' amănunte in pag. a 3-a).

ÎN FA1A URNELOR DE WT
SPORTIVII COMENTEAZĂ MANIFESTUL 

CONSILIULUI CENTRAL AL F. D. P.
Manifestul Consiliului Central al 

F.D.P. continuă să fie în centrul 
discuțiilor. Oameni din diferite 
domenii de activitate văd în cu
prinsul Manifestului oglinda vie 
a realizărilor dobîndite de clasa 
muncitoare în anii puterii populare. 
Bilanțul bogat ca și programul 
viitoarelor înfăptuiri prezentate de 
Manifest trezesc și în rîndurile 
tineretului sportiv sentimente de 
mîndrie, certitudinea realizării u- 
nor noi și însemnate succese pe 
tărîm sportiv-

Membrii lotului de tineri fotba
liști, care se pregătesc în vederea 
unui turneu peste hotare, au con
sacrat o parte a timpului lor liber 
lecturii în comun a Manifestului. 
Discuțiile pe marginea Manifestu
lui dădeau loc la dialoguri deose
bit de însuflețite

„Ca să fi prezentat pe larg ceea 
ce s-a făcut in ultimii ani numai 
în regiunea noastră — spunea 
fotbalistul Gheorghe Pahonțu — 
ar fi fost necesar să se scrie multe 
pagin; de ziar. Dar așa, vedeți ce 
simplu și concis se reflectă reali- 

rea celor doi „corifei- ai hocheiu
lui nostru (Recolta Miercurea Ciuc 
și C.C.A.), avînd — în plus — și 
dificultăți în ceea ce privește nu
mărul și omogenitatea ca valoare 
a jucătorilor, formația studenților 
clujeni a devenit însă un fel de 
„eroină" a campionatului.

Meciul vedetă al programului de 
marți seara avea o importanță ho- 
tărîtoare: se fcitîlneau singurele 
echipe neînvinse din campionat, e- 
chipe care, firește, aspirau deopo
trivă la primul loc al clasamentu
lui. Jocul a început sub semnul 
unei sensibile egalități. In min. 5, 
Știința Cluj rămîne în 5 oameni, 
V. Covaci fiind penalizat pentru 
două minute. In acest interval. Re
colta înscrie prin Torok I și Fen
te I. In continuare, Recolta domină 
și în min. 9 Szabo urcă scorul 
printr-un șut de la distanță. După 
acest gol Stafie ia locul lui Sprencz 
în poarta Științei Cluj. Schimba
rea s-a dovedit bine inspirată deoa
rece tînărul portar al Științei a 
făcut în continuare o partidă ex
celentă, primind un singur gol 
(discutabil...) în min. 14 aj primei 
reprize. Acest gol a fost semnalul 
unor atacuri deslănțuite ale studen
ților, care imprimă jocului un ca
racter bătăios. Recolta Miercurea 
Ciuc greșește angrenîndu-se în a 
ceasta luptă de uzură în care cla
ritatea acțiunilor era subordonată 
luptei pentru puc. In aceste condi 
ții, combativitatea studenților a 
făcut ca balanța să încline de par
tea lor. Urmarea : în min. 24 Co
vaci, la capătul unei frumoase ac
țiuni inițiată de Tomor, reduce 
handicapul iar în min. 57, Tacaci 
II înscrie al doilea gol, profitînd 
de un moment de confuzie In rîn- 
durilc echipei din Miercurea Ciuc. 
Trebuie să precizăm că în tot acest 
tîmp Recolta a contraatacat dese
ori dar nervos, ceea ce a dus la 
numeroase ratări.

Cîteva cuvinte despre arbitraj. 
Exîstînd doi arbitri, înseamnă ci 

zările din întreaga țari, in Ma
nifest : „Peste 100 fabrici și uzine 
au fost ridicate in ultimii patru 
ani...'

Talentatul atacant Constantia 
Dinulescu a stăruit asupra pasaju
lui care se referă la creșterea nu
mărului celor ce studiază astăzi 
în universitățile noastre. „Așa dar, 
față de 1938, facultățile noastre 
sint frecventate acum Je un nu
măr de studenți aproape de trei 
ori mai mirt". Reflecția aceasta 
a fost completată de studentul 
Traian Moarcăș, care a spus: 
„Condițiile create tineretului stu
dios, căminele și cantinele exis
tente, acordarea burselor și a al
tor înlesniri ne arată grija cu care 
statul nostru democrat popular 
știe să-și pregătească schimbul d» 
miine al intelectualității".

Cu același viu interes a fost co
mentat Manifestul de componență 
lotului republican de tenis de 
masă.

„Realizările enumerate in Ma
nifest — a spus printre altele ti- 
năra maeslră emerită a sportului 

ia hochei una din condițiile esen
țiale peitru un bun arbitraj estn 
colaborarea dintre cei doi conducă
tori ai jocului. Or, marți seara ar
bitrii Vorniceanu și Sîngeorzan 
ne-au dat un exemplu neplăcut - 
mai ales din vina primului — de 
ce se poate intîmpla atunci cînd 
arbitrii nu colaborează.

O.C.A. a obținu o facilă victorie 
In meciul de deschidere, în fața 
Progresului Gheorghieni : 12—2
(3—0, 3—0, 6—2). Meciul a fost 
anost pînă cu 3 minute înainte de 
sfîrșit, cînd scorul era 8--0 pentru 
C.C.A.. Un gol înscris de Almas: 
II la capătul unei frumoase acțiun*  
■ fost semnalul unei adevărate a 
valanșe de goluri. In trei minuto 
s-au înscris cinci puncte. Autorii 
golurilor: Incze III (3),Lorincz (2),

RADU URZICEANU 
_________ CALIN ANTONESCU

(continuare țn pag. a 4-a)

Fază din jocul C.C.A.—Progresul Gheorghieni: Dalia (Progresul) 
luptă țn spatele porții echipei sale, pentru a saiva o situație critică. 

(Foto : L, Mihăică)

Ella Zeller — ne îndreptățesc să 
prevedem că în viitornl apropiat 
patria noastră va înflori și mai 
mult. Desigur, că și activității 
sportive ii sint deschise noi pers
pective de progres"-

„La înfăptuirea unor noi izbi nu 
pe tărim sportiv se cuvine ca noi, 
care ne bucurăm de condiții minu
nate in regimul democrat-popular 
să nu precupețim nici un efort" — 
a completat maestrul sportului TI- 
beriu Harasztosi.

După ce au citit Manifestul, 
membrii echipei de handbal Re
colta M.A. din București au dis
cutat pe larg despre marele spri
jin pe care regimul democra'- 
popular ii acordă țărănimii mun
citoare. Noi, care lucrăm in dorn»*  
niul agriculturii, — a spus căpi
tanul echipei, Mircea Niculescu — 
ne dăm bine seama pe ce baze so
lide s-a clădit și se cimentează a- 
tianța dintre clasa muncitoare și 
țărănimea muncitoare. Numai in 
ultimii patru ani statul nostru a 
pus la indemina țărănimii munci
toare circa 10.000 tractoare, 6.000 
semănători. 5.000 secerători, 5.000 
batoze și combine și alte unelte 
agricole". Inginerul agronom Dinu 
Proca, jucător în aceeași echipă, a 
adăugat: „Drumul spre o viață 
tot mai îmbelșugată a țărănimii 
muncitoare a fost netezit și prin 
recentele măsuri luate de partid 
privind desființarea cotelor obliga
torii la majoritatea produselor •- 
gricole- Asemenea milioanelor de 
cetățeni din patria noastră, in 
ziua de 3 februarie noi vom da 
votul candidaților F.D.P„ convinși 
fiind că in felul acesta votăm pen
tru viitorul luminos al poporului 
nostru".

O convorbire despreț
Obiectivele mișcării noastre 

de cultură fizică și sport pe 1957 
Răspude: Eail Gbibt, caididat ia știiațe pedagogice

De curind, a avut Ioc la sediul 
C.C.F.S. o consfătuire a activi
știlor de frunte ai mișcării de 
cultură fizică din țara noastră, 
cu ca*e  prilej au fost luate în 
discuție obiectivele acesteia pe a-

LUCRĂRILE PLENAREI 
LĂRGITE A C.C.S. 
AU LUAT SFiRSIT

Miercuri, la Casa de Cuitură a 
Sindicatelor, au continuat lucră
rile plenarei lărgite a Consiliului 
Central al Sindicatelor.

Raportul asupra sarcinilor sin
dicatelor în lupta pentru înfăp
tuirea hotăririlor plenarei C.C. al 
P.M.R. din 27—29 decembrie 1956 
prezentat de tovarășul Gheorghe 
Apostol, președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor, in ședința 
de marți, a fost larg dezbătut.

Tovarășa Liuba Chișinevschi, 
•ecretar al C.C-S., a prezentat ra
portul asupra proiectului de buget 
al asigurărilor sociale de stat pe 
anul 1957.

Raportul asupra proiectului de 
buget al Consiliului Central al 
Sindicatelor pe anul 1957 a fost 
prezentat de tovarășul Stelian Mo- 
raru. vicepreședinte al C.C.S-

Au urmat discuții pe marginea 
celor două proiecte de buget.

Plenara lărgită a Consiliului 
Central al Sindicatelor a adoptat 
o hotărîre în legătură cu sarcinile 
ce revin sindicatelor in lupta pen
tru infăptuirea hotărirlor plenarei 
C.C. al P.M.R. din 27 -29 decem
brie 1956 șl a aprobat bugetul asi
gurărilor sociale de stat și bugetul 
Consiliului Central al Sindicatelor 
pe anul 1957.

In legătură cu numirea tovarășu
lui Stelian Moraru în funcția de 
vicepreședinte al Comitetului da 
Stat pentru Muncă și Salarii ple
nara a ho țări t eliberarea sa din 
funcția de vicepreședinte al Con
siliului Central al Sindicatelor și 
de membru în prezidiul și secreta
riatul Consiliului Central al Sin
dicatelor.

Plenara a cooptat în Consiliul 
Central al Sindicatelor pe tova
rășul Anton Moisescu și l-a ale» 
tn prezidiul și secretariatul Consi
liului Central al Sindicatelor.

Lucrările plenarei lărgite a Con
siliului Central al Sindicatelor au 
luat sfîrșit. (Agerpres) 

nul 1957. Din discuțiile purtate 
a reieșit că pînă în acest an o*  
bieaiivele mișcării noasltre de 
cultură fizică erau identice cu 
planul de muncă a! C.C.F.S., 
fapt care limita în mod firesc 
munca de perspectivă, obiective
le lichidîndu-se odată cu încheie
rea anului calendaristic.

De data aceasta un colectiv, 
special alcătuit, a pregătit din 
timp formularea acestor obiective 
a căror valoare se va extinde pe 
cîțiva ani de aci înainte, și care 
au luat o formă definitivă în ur
ma unei discuții transformată 
într-o rodnică consfătuire. în care 
cei mai pricepuți activiști ai cul
turii fizice și-au dat o prețioasă 
contribuție. Putem afirma că dis
cutarea obiectivelor mișcării de 
cultură fiz,ică pe anul în curs a 
căpătat caracterul unei veritabile 
ennsfătuirț de nroducție în care 
s-a făcut simtită în mod bine- 

. inițiativa celor care de 
ani de zile îndrumează și con
duc activitatea sportivă.

Iată de ce, am considerat ne
cesar să stăm de vorbă cu tov. 
Emil Ghibu, candidat în științe 

(continuare în pag. a 2-a Jj



Obiectivele mișcării noastre 
Se cultură fizică și sport pe 1957

Situația in clasamentele
de handbal

concursului republican
de sală

TRANSFERĂRI LA TIR(urmare din pag. t)

pedagogice și director din Comite
tul pentru Cultură Fizică și Sport

— In stadiul actual de dezvol
tare a culturii fizice in țara noas
tră—ne-a spus tov. Emil Ghibu — 
se impunea o analiză mai profundă 
a tutnror aspectelor mișcării de 
cultură fizică de la noi, astfel că 
progresul să fie posibil de aci 
înainte intr-o mai mare propor
ție și în același timp, pentru cla
rificarea sarcinilor noastre de 
viitor. După cum se știe, Hotă- 
rtrea Biroului Politic aî C.C. at 
P.M.R. din 26 iunie 1*16.  sta
bilește di "precizie scopul și sar-s 
cinile mișcăry de cultpră , fizică. 
Din anaGza modului în care 
CC.F.S. și cejelafte departamente 
au transpus in viață aceste sar
cini, a reieșit că deși cunoscute, 
anumite lipsuri persista.

— In ce constă acestea? .
— In primul rind. lipsurile la 

care mă refer se reflectă in in
suficienta cuprindere in ferme 
largi, variate și continue a ma
selor de oameni ai muncii in 
activitatea sportivă cit și în e- 
ducația fizică a generației in 
creștere. In sfîrșit, intIMm Te- 
flexul acestor lipsuri și în mă
surile luate în sportul de perfor-i 
mantă și care de multe ori au 
au fost in concordanță cu prin
cipiile și conținutul educației noi, 
de tip comunist.

— Trenând la obiectivele ac
tuale, vreți să ne spuneți pe ce 
au fost fundamentate ?
— S-â stabilit ca eforturile noastre 

să fie îndreptate spre: 1. consoli
darea activității colectivului sportiv; 
ca nucleu de bază, care va asigura 
cuprinderea unor mase cit mai 
largi de practicanți ai sportului 
și mijloace cit mai variate do 
practicare a lui în mod continuu; 
2. îmbunătățirea activității de 
educație fizică in invațămiatui de 
toate gradele.

— Cum s-a orientat munca de 
viitor în 'vederea realizării aces
tor printipale sarcini ?

— Ele au fost concretizate IX 
trei direcții orientative de mare 
însemnătate, lată-te :

a) , orientarea mișcării de cul
tură fizică spre întărirea orga
nizatorică a colectivelor sportive 
din întreprinderi, instituții și de 
la sate in așa fel ca acestea sa 
devină central activității sportive;

b) . concentrarea atenției asu
pra educației fizice in iovățăanirr- 
tul de toate, gradele, care trebuie 
să devină un factor puternic de

educație comunistă, de asigurare 
a sănătății și un laborator prin
cipal de pregătire > viitorilor 
sportivi;

c). asigurarea creșterii cMtir.ue 
a performanțelor sportive, prin 
imbunătațireji sistemulm compe- 
tițional și stabilirea unor mă
suri complexe privind activitatea 
sportivilor fruntași.

Prima verigă este legată de 
activitatea colectivelor sportive 
din instituții. întreprinderi și de 
Ia sate, care trebuie orientata 
astfel incit să contribuie la i«- 
tărirea sănătății oamenilor mun
cii, printr-o organizare a timpu 

recrea-

Larga popularit y de care se 
bucură concursul republican de 
handba’ de "sală ne face să presu
punem că pvpcizarea stadiului ac
tual al desfășurării înfrece^for pre
liminarii ar li binevenită. Acesta 
este rostul rîndurilor de față, scri
se după desfășurarea «tapei a cin
cea a turneelor zonale-'

Etapa a cincea. deși. penuk:®a 
în cazul echipelor feminine parti
cipante Ia concursul republican, 
a avut totȘ)j ^daru! de ș de
finitiva lista pa'ffcipariielor Ia 
turneul final. In j»rima serie. Fla
mura roșie București și Progre 
Orașul Stalin conduc 1

le. de

competiției feminine, primele două 
locuri sint deținute, toF la egalita
te c iiiocte (8), de Flamura ro
șie Sighișoara și Flamura roșie 

"oBwt. <
In schîab; pentru formațiile 

masculine participante la turneul 
din Capitală etapa cincea. in ioc 
sâ clarifice, mai mult a încmrst

fiind ocupat fără drept de apei și 
gț.bună 
care n-â
nici o altă echipă. Dar să 
despre ce „-rsnsmare*  e
Știm că_ după etapa patra.

Comisia Centrală de tir a luat în 
discuție, în ultima sa ședință, ce» 
reri!e de transfer ale unor trăgăto
ri- S-au aprobat următoarele treceri 
de la un colectiv la altul : Silviu 
Tibacu (C.C.A.) la AV-S.A.P-, 
Ion Cărpineanu (C.C.A:) ‘Ia 
A.V.S.A.P., Marcel Vasfiîu (Ener
gia) la. C.C A , Gavrila Bumb 
(Recolta) fa Dinamo, Peter San-: 
dor (Energia) la Dinamo, șa.

Cerniși a q-așenească de tir. .Bu
curești, a cărei activitate a contri-, 
bug direct la succesele tirului nos
tru în anul 1956, ține ședința de 
analiză a pruncii pe anul trecut, 
miine "a orele 18. în sala Ener-- 
g;a din str. Schitu Măgureșnu 8. 
Srnt' invitați să participe toți ac
tiviștii tirului din Capitală (antre
nori. arbitri, instructori, trăgători, 
etc).

dreptate de C.C.A.. peste 
țtata*  ■trece-pînă acum 

vedem 
vorba, 
princi- 

2 erau 
X.F..

du- 
ordîne a 

fost schimbată, ambele echipe fiind

de pe "bcm I *e  lort’ T se rîndul 
bț n-ar^f XrfyHbo n’.'ira G.V 
4 3 «ar isi ? ~ K da Clasamentului,ce- 
dind locul Recoltei Af.A și Ener
giei J3 August" și continui ud o 
primejdioasă vecinătate pentru ce
le două „izgonite” din frantea cla
samentului. care n-au pierdut însă 
speranța unei calificări in turneu! 
fina'.

Mai clară apare situația acum 
• la Timișoara, unde Energia Tehtio- 
metal s-a detașat cu 2 puncte de 
rivala sa la tecul 2. Energia 1 Reși
ța, dar râmîne la diferență de 1 
punct de prima clasată. Știința Ti
mișoara. La let, la Orașul Stalin 
primele două echipe s-au distan
țat de restul „plutonului" și sin
gura schimbare provocată de eta
pa cincea a fost cea din fruntea 
clasamentului, unde a trecut Dina
mo Orașul Stalin, la egalitate de 
puncte cu fostul lider — Energii 
Făgăraș — dar cu golaveraj mai 
bun. •

Iată clemențe care cresc și mai 
mult interesul ia jurul ultimelor 
etape a!a turneelor zonale mascu
line-

egal realizat e Progresnf Tg. Mu
reș în ultima etapă n-a împiedicat-o

arte
acestei 
competițională. de performanță.

Cea de a doua verigă, privind 

trebui tr^tă carțtareȚjleoațec^ 
de felul» TW caiV-«se v*  efecte» 

educația fizică în școală va de
pinde a fit asigurarea și întărirea 
sănătății maselor de viitori oa
meni ai muncii, cit și asigurarea 
științifica a dezvoltării sportului 
de performanță. Trebuie reamin
tit că în perioada de școlarizare, 
electric educației fizice capătă o 
importanța botiritoane penau 
corecta dezvoltare fizică a ceta 
țenîlor și pentru formarea de
prinderilor de mișcare de bază 
și tehnico-sportive (este tocmai 
perioada de creștere a organis
mului).

Cea de a treia verigă, referi 
toare la sportul de performanță, 
va necesita luarea unei serii de 
măsuri care să asigure baza 
științifică a creșterii necontenite 
a performanțelor sportivilor no
ștri fruntași.

In cadrul fiecărei verigi, obiec
tivele pe 1957 formulează șl prin
cipalele măsuri ce trebuiesc a- 
doptate și care cuprind principa
lele aspecte ale activității noa
stre de cultură fizică: organiza 
feric, instruire, metodic, cadre, 
materiale și propaganda.

In încheiere, prof. Emil Ghibu, 
ne a sugera! ideia de a continua 
investigațiile noastre in aceste 
probleme, consult’nd cțiVa din
tre specialiștii și dintre activiștii 
de cultură lirică pentru a reda în 
toată amploarea ei importanța 
obiectivelor mișcării de cultura 
fizică pe anul în curs.

Otto Thelnian (C.C.A.) a contri
buit la succesele echipei sale și in 

■ dt.ua'a ediție a car.'tușului republi
can de handbal de sală. *

INTILNIRILE

I

V. A

EM. VALERIU

I

Duminică 20 ianuarie Ia com
plexul turistic de Ia Păltiniș a a- 
vbt fbc. o ințilr.ișe a ,-ferișMpc din 
regiune. S-au ținut referate despre 
activitatea turistică la colectivele 
sportive Progresul; j Energia Inde
pendența. FI. roșie .’.Berea Sibiu-' 
lui", toate din Sibiu. In continua
re, tov. Aurel Orza. din partea 
biroului de turism și excursii din 
Sibiu, a expus activitatea turistică 
ce a avut loc in orașul Sibiu, în 
1956.

Tot cu această ocazie au fost 
aleși delegații care vor reprezenta

Doar un ex^u bun «te .Usuficieiit pentru redresarea baschetiliui prahovean
Participarea echipelor buchet, l:eslul-3 să.poată juumlfa 42 de 

din re^i’riy» Piperi la -qncătțj [ăepastă dis-
fraale ale campionatelor de caii- ciplina din cauza inexistenței unor 
WstSflr» anul jFo6«4eUăsitfatd Ja ședțp. asemănătoare in jcelelalttco- 
A»ad (feminin)^și la* ’ îbțr (m«- 'tertire. Problema bazelor sportive 

este La . fel de acută. In acest oraș 
exisfă^ Tiumai un teren de bas
chet. tot al colectivului citat mai 
sus iar în regiune terenurile de la 
Cîmpina, Buzău, Sinaia, Pucioasa 
și Bușteni sînt prost amenajate și 
rău întreținute. De asemenea, lipsa 
instructorilor și a antrenorilor de 
specialitate văduvește echipele din 
regiunea Ploești de posibilitatea de 
a termina odată cu scăzutul lor 
nivel tehnic (ex. • Progreșu^Sina- 
ia-feminin și Voința Cîmpina-mas« 
ctilin). O altă carență : activitate 
competițională foarte săracă. Sin
gura întrecere este campionatul

finale ale campionatelor de cali-

culin) a constituit desițmr o plă
cută stirpr?z3 pentru cei ce ur- ' 
măresc activitatea baschetbalisti- 
că în general și în specia] dezvol
tarea ei în regiunea noastră. Fap- 

iubitori 
Intr-un 

acest 
Ploești. 

alta.

direct reg-onal care, trebuie spus, 
nu și-a atins scopul din cauza 
delăsării în muncă a comisiei re
gionale de baschet în frunte cu 
președintele ei. St. Stănescu. L’n 
(apt elocvent în această privință îl 
constituie autodesființarea comi
siei regionale spre sTîrșitul cam
pionatului I

In această situație, de Ioc mă
gulitoare pentru activiștii spor
tivi din regiunea Ploești, rezul
tatele obținute de echioele Energia 
Trestul 3 sțnt adevărate perfor
manțe. Meritul acestorexcepții "re
vine în primul rînd antrenorului 
Vasile Bordeianu, responsabilii 
secției, Petre Gavrilescu, precum 
și întregului colectiv de sportivi.

Dan Cttcu 
corespondent

ECHIPA PROGRESUL F. B. VA 
JUCA IN CAMPIONATUL CATE

GORIEI A LA RUGBI
După cum se știe, anul acesta, 

in categoria A vor activa zece e- 
chipe. Alături de ce)e opt formații 
rămase in campionatul primți, ca
tegorii, au promovat Știința Insti
tutul Mine București și Energia 
Republica, București- In aceeași ca
tegorie va juca insă și forma'ția 
bucureșteană Progresul F.B., care 
printr-o decizie a asociației Pro
gresul s-a comasat cu fosta divi
zionară A Progresul Sănătatea. 
.Xotia echipă va juca sub numele 
de Progresul F.B.

Membrii fostei echipe Progres 
sul Sănătatea — mai puțin Făgă- 
rășeanu și Ceaușu, care vor apare 
sub culorile progresului F.B. —, 
Lazarovici (C.C.A) și Spirea 
(Știința Cluil vor juca la -noua 
divizionară B, Știința I.M.F.

LA SIGHIȘOARA. TURNEUL
PENTRU LOCURILE 5—8 IN 
CAMPIONATUL CAT. A LA 

HOCHEI PE GHEAȚA
Mîine, la Sighfșoara vor țncfepe 

jocurile din cadrul turneului pentru 
desemnarea locurilor 5—8 a'e cam
pionatului republican de hochei pe 
gheață categoria A. La această în
trecere participă formațiile Ener-’ 
gia Steagul Roșu Orașul Stalin. 
Prpgresul Miercurea Cine, Dinamo 
Tg. Mureș și Flamura • roșie Sighi- 

va încheia du-

TURIȘTIL
pe turiștii tfi'rr Sibiu a Miluirea 
pe țară a turiștilor care va avea ioc 
întfe 26 și B8 ianuarie )a hotelul 
de la „Cota 1400". '

M. f Vlădoiantl, corespondent,

T----- "

16
A ÎNCEPUT competiția de 

BASCHET
Ieri după-amiază a început in 

sala Giulești din Capitală întrece
rea de baschet din cadrul „Cupei 
16 Februarie”. Numeroși specta
tori au aplaudat jocul de bu_ ca
litate prestat de cele șase echipe 
raascu'ine- S-au înregistrat urmă
toarele rezultate: C.C.A.-Știinfa 
62—58 (24—28), Locomotiva-Pro
gresul 86—46 (35—22), Energia— 
D namo 56—52 (23—18).

Azi după-amiază vor intra în 
concurs echipele feminine. Progra
mul este următorul: Progresul- 
Stiința, Locomotiva-FI. roșie, E- 
nergia-Voința. întrecerile încep de 
Ia ora 17 în sala Giulești.
CUM SE VOR DISPUTA ME

CIURILE DE VOLEI
întrecerile de volei se vor des

fășura tot in sala Giulești. cu par
ticiparea celor mai bune repre
zentative de asociații. In prima zi, 
simbătă 16 februarie, se vor dis
puta meciurile: Dinamo-Progresul 
(feminin), Locomotiva-Ștl nța (fe
minin), Locomotiva-Progresul
(masculin) și Dinamo-C.C-A.

pe țara a ti 
fntțe 26 și

tul ar putea face pe mulți 
ai baschetului să creadă 
reviriment al activității pe 
plan sportiv în regiunea 
Situația este însă cu totul

In primul rjnd, în tot orașul Plo
ești un singur colectiv — Energia
Trestul 3 — are o secție de bas
chet, mai mult chiar, s-a ajuns la 
situația paradoxală ca Energia

JI Z 7

șoara. Turneul se . _ _____
minică, deoarece isisteimil de dis- 

' putere prevede organizarea nuifiai 
tur a competiției.

*H|------------
F ebruarie

(masculin). Duminică 17 
rie se vor întrece între ele 
le învinse (pentru locurile 3-4) șl 
învingătoarele (pentru locurile 
1-2).
ENERGIA ÎNVINGĂTOARE LA 

ȘAH
Atarți după-amiază s-a desfășu

rat o nouă întîlnire în cadrul în
trecerilor de șah pe echipe din ca
drul „Cupei 16 Februarie”. Puter
nica formație a Energiei s-a califi
cat cu ușurință în dauna Voinței, 
pe care a învins-o cu trei
partide rămînînd întrerupte. La 
primele două mese, Ciocîltm a cîș- 
tigat 
meanu 
lănel.

S-au 
tru runde în turneul 
Fischer, după victoriile obținute la 
lachim și Olteanu, conduce cu 3 
puncte din 3 posibile. Tot 3 puncte, 
dar din 4 partide are și Cateli. 
In clasament urmează : Nicoară 
și Sălăgeanu 2'/2 pct., Teodorescu 
și lachim 2 pct

îebrua-
echipe-

la Kapuscinski iar 
a făcut remiză cu M.

desfășurat pînă acum

Sei- 
Bă-

pa- 
i nd ivi du al.

D. Munieanu. corespondent
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Planuri, perspective, gînduri de viitor...
De vorbă cu oaspeții noștri: jucătorii de tenis de masă chinezi

Ieri a lost un îndirjiț concurs 
de tenis de masă în sala Floreas- 
ca- Jucătorii romîni și chinezi îm- 
părțiți în trei serii s-au luptat din 
răsputeri timp de peste două ore 
pentru desemnarea celui mai bun. 
Și la sfîrșitul partidelor învingă
tor a ieșit... Dar asta n-are nici 
un fel de importanță. Concursul a 
fost propriu-zis o temă din cadrul 
antrenamentului comun pe care îl 
fac jucătorii chinezi cu cei romîni 
și esențialul este că aceste pregă- 
tiri comune ajută la fel de mult 
ambelor loturi.

„Vedeți-.. chiar lucrul acesta 
este cel mai important!44 ne măr
turisea ieri antrenorul chinez Lian 
Tzo hui. „Pentru noi faptul că ne 
antrenăm alături de jucători deo
sebit de valoroși și in aceiași timp 
cu stiluri diferite ne ajută mult in 
acomodarea și progresul pe care 
trebuie să le realizăm pînă la cam
pionatele mondiale de la Stock
holm.''

Intr-adevăr jucătorii chinezi aș
teaptă cu nerăbdare fiecare parti
dă. Angelica Rczeanu, Ella Zeller, 
Matei Gantner, Tîberiu Haras»- 
tosi, Toma Reiter sau Paul 
Pesch suit pentru ei parteneri de 
antrenament de la care au de în
vățat așa cum de altfel Sun Alei 
in, Van Ciuan tao, Fu Tzi fan, 
Tzian Iun riin sînt jucători de 
valoare și cu un stil aproape iden
tic cu cei a! jucătorilor japonezi, 
ceea ce folosește considerabil 
antrenamentului reprezentanților
noștri. »’

Proîitînd de cele cîteva minute 
de pauză am stat de vorbă și cu 
ceilalți jucători și jucătoare chj.-

vrea mărturisit \ an gj ,ia o mdrr- ccfrepeti fie internațtotMlă de tenis de masedi

•hnu. c£fite insratUfineu prins in timpul antrenamentului comun al 
' jtkdi.'orilor' de tenis de masă chine zi și romini.

Ciuan iao, campionul R.P-> Chi
neze — să vă vorTfesc' mâi 'puțin 
de tenis de masă și mai mult de 
atmosfera prietenească, care dom
nește între noi și gazdele noastre, 
în mijlocul cărora ne simțim ca 
în familia noastră. Atît în timpul 
antrenamentelor cît ȘÎ în afara lor 
sintem înconjurați permanent cu 
multă simpatie*.

Firesc o asemenea discuție tre
buie totuși să se înciieie cu pro
iectele, planurile și meciurile pe 
care le vor susține jucătorii și ju
cătoarele din R.P. Chineză pi na Ia 
campionatele mondiale. Despre 
toate acestea ne-a vorbit antreno
rul lotului' oaspe, Liâh Tzo hui.

„Aștept cu mult interes în gri- 
mul rînd meciul de sîmbătă din-

Ecbipa de popice
Energia Flacăra Ploești 

va juca in R. P. F. Iugoslavia
La începutul iunii februarie echi

pa Energia Flacăra Ploești, cam
pioană republicană pe anul 1956 
va juca la Zagreb cu Grmoșcica 
campioana Iugoslaviei și cu echipa 
fruntașă Metuedgrad Zagreb. Sis
temul de foc Vă si de 200 lOviwri 
mixte. Din echipa romînă fee par
te, printre alții, maestrul sportului 
I. Dinescu, Vr Ivan, I. Dragomi- 
rescu, Enache . Alhu, Ferdinand 
Popescu, antrenorul echipei, și al 
ții. Jucătorii iugoslavi au făcut 
serioase pregătiri în vederea aces
tor întîlniri. Din echipa campioa
nă a Iugoslaviei se remarcă în 
special Stanco Pogelșek, Buneta 
Marte, Marte Lang și Duje Simo- 
lianovicL

Inti'niri internaționale de baschet
Sintem în măsură să anunțăm 

definitivarea a două întîlniri in
ternaționale ale echipelor repre
zentative masculină și feminină 
de baschet. Astfel băieții se vor 
întîlni la 18 mai, la București, 
ou echipa Italiei, iar fetele vor 
juca la 7 aprilie în Italia, intr-un 
oraș ne'ixat încă, cu reprezentativa 
Italiei.

Totodată, amintim faptul că 
federația de basahet din Grecia 
ne-a oropus o întîlnire cu repre
zentativa Greciei între 15 sep
tembrie și 30 octombrie. Revanșa 
meciului va avea loc în anul 1953 
in Romînia. 

tre echipa noastră și echipa Re
publicii Populare Romine-

Meciurile vor fi desigur foarte 
spectaculoase și cred că vor re

in meciul R.P. Romînă — R.P. 
Chinezi care va avea loc sîm
bătă de la ora 18 în sala Flo
re as ca, ordinea celor le meciuri 
va fi următoarea: Ella Zeller —- 
E Pei tziun, Pesch — Tjuan 
Tia fa, Ella Zeller-Gan tn er =» 
Sun Mei in-Van Ciuan iao, Ma
ri*  Golopența — Tziu Tjun hui, 
Reiter—Gantner = Van Ciuan 

Iao-Fu Tzi fan, Angelica Rozea- 
nu — Sun Mei in, Harasztosi — 
Fu Tzi fan, Angelica Roz san u — 
Ella Zeller = Sun Mei in-Tziu 
Tjun hui, Reiter — Tzian Iun 
nin, Gantner — Van Ciuan iao.

Biletele pentru aceasta iatil- 
nire internațională se pun în 
vinzare cu începere de «zi la 
Agenția Centrala Pronosport din 
Cal. Motoriei ar. 9.

prezenta o bună experiență pentru 
ambele formații. .Apoi, duminică 
și luni, împreună cu jucătorii ro
mîni vom petrece două zile la

v I

PROGRAMUL
campionatului republican

SERIA l

Etapa I, 24 februarie

Voința Or. Stalin-FL roșie Tg.
Mureș

Progresul Oradea Știința Ldf-,
Stă Locomotiva București

Etapa a Il-a, 3 martie

FI. roșie Tg. Mureș-Progresul O- 
radea

Locomotiva București-Voința Or.
Stalin

StăȘtiința I.C.F.

ili’Srivth .•*.
Progresul Oradea Locomotiva Bu

curești
Știința LCF.-FL roșie Tg. Mureș 
Stă Voința Or. Stalin

Etapa a IV-a, 17 martie

Locomotiva București-Știința l.CLF. 
Voința Or- Stalin-Progresul Ora

dea
Stă: Fl. roșie Tg. Mureș

Etapa a V-a, 24 martie

Știința I-C.F.-Voința Or. Stalin
FL roșie Tg. Mureș-Locomotiva 

București
Stă : Progresul Oradea

• In urma trierii și omologării ce
lor 659.314 variante depuse ]a con
cursul Pronosport nr. 3 (etapa din 20 
ianuarie) au fost stabilite următoa
rele premii: premiul 1: 5 variante 
cu 12 rezultase exacte revenind fie
căreia cîte 34.146 lei; premiul II: 51 
variante cu 11 rezultate exacte reve
nind fiecăreia cîte 4.017 lei; premiu! 
ni: 668 variante cu 10 rezultate exac
te revenind fiecăreia cîte 459 lei. La 
fondul de premii al concursului nr. 3 
au fost adăogați și cei 53.564 lei re
portați de la concursul nr. 2 (e^.apa 
din 13 ianuarie).

O Atît rezultatele cît și schema 
pronosticurilor exacte (4 de X și 3 
de 2) de la concursul Pronosport nr. 
3 (etapa din 20 ianuarie) au făcut 
pe mulți pârtiei pan ți să creadă că va 
fi un concurs -fără 12 rezultate exac
te. Dar, confirmînd încă odată că 
participanții la Pronosport nu se mai 
iasă... surprinși de rezultate, omolo
garea concursului a anunțat nu mai 
puțin de 5 variante cu 12 rezultate 
exacte. Să vă prezentăm pe scurt 
Buletinele respective:

Per terifianta” etapei a realiza* ’o 
Weisz An'dor din Oradea str. Mosco
vei 7 care pe un buletin colectiv de 
48 lei a obținut 58.362 lei (1 premiu I, 
5 premii II și 9 premii ITT).

Nici buletinele multiple — uti- 

Orașul Stalin. In primele zile ale 
lunii februarie vom susține o nouă 
întîlnire cu reprezentativele fe
minine și masculine ale țării dum
neavoastră. de data aceasta res 
pectînd formula de disputare a 
campionatelor mondiale. Nu este 
precizată încă, dar este probabilă 
deplasarea noastră intr-nnul sau 
două orașe din țară unde vom pri
mi replica celor mai buni jucători 
locali. In a doua jumătate a lunii 
februarie am fost invitați în 
R-D. Germană unde vom întilni pe 
cei mai valoroși jucători ai aces
tei țări.

Și, apoi, campionatele mondiale 
de la Stockholm unde ne vom 
strădui să ne prezentăm mai bine 
decit pînă acum**-

Mulțumind amabililor noștri in
terlocutori, le-am urat succes și 
ne-am dat... întîlnire, pentru sîm- 
bătă, după amiază, în sala Flo- 
reasca.

feminin de baschet 1957
SERIA A li-a

Etapa I, 24 februarie
Progresul FB. București-Progresul 

Min. Irrvățâmintului București 
Știința Cluj-Energia București 
Stă : FI roșie Oradea

Etapa a H-a. 3 martie 
Progresul Min. lnvățămintului 

Buc.- Știința Cluj
FL roșie Oradea-Progresul F. B. 

București
Stă :Energia București

* Etapa a III-», 10 martie - • -

lnvățămintului Buc.
Stă: Progresul F B.

Etapa a IV-a, 17 martie

Fl- roșie Oradea-Energia București 
Progresul'F B București-" ^tiinta 

Cluj
Stă: Progresul Mia învățămîntu- 

lui București

Etapa a V-a. 24 martie

Energia București-Progresnl F. B. 
București

Progresul Min. Invățămintului- 
Buc.-Pl. roșie Oradea

Stă : Știința Cluj

Ql'ono sport
liza*e  în special pentru des
fășurarea unor scheme reduse — 
nu și-au... nemulțumit participanții. 
Aurica Drăgănescu din com. Răcari 
s*x.  Ana Ipătescu nr. 530 regiunea 
București, Brăileanu D. și Câlineț 
Emilia din com. Fieni — regiunea 
Ploești, Lucian Ciueu din com. Bu- 
zești regiunea Pitești și Ghinescu 
Steilan din Constanța str. Cristea 
Georgescu nr. 5 au obținut pe bule
tine multiple cîte 34.146 lei.'

Reamintim că la concursul nr. 4 
vor fi acordaje următoarele premii 
speciale pentru ,,O” rezultate: o mo
tocicletă I.J. pentru participantul cu 
cele mai multe variante .cu „6” re
zultate, o motocicletă Jawa pentrd 
participantul următor cu cele mai 
multe variante cu „0” rezultate; prin 

-tragere- din urnă’ se acordă o moto
cicletă Jawa, 3 aparate de radio și 
2 aragazuri cu 3 ochiuri și butelie.

@ Premiile speciale .acordate va
riantelor cu „0’r rezultate de ia con
cursul Pronosport nr. 1 (etapa din 6

Fotbaliștii roșiii peste hotare

C. C. A. ÎN TURCIA, SELECȚIONATA DE TINERET 
ÎN EGIPT, LIBAN Șl SIRIA

Două echipe romînești au fost 
solicitate să joace peste hotare 
chiar în această perioadă. Invita
țiile au fost acceptate, mai cu 
seamă că e’e corespund unei ac
țiuni. resimțită și necesară în fot
balul nostru și începută cu recen
tul turneu în Grecia. Este vorba 
de asigurarea unui program inter
național pentru menținerea in ac
tivitate- a jucătorilor fruntași și 
pentru pregătirea și mărirea ex
perienței jucătorilor tineri, care 
în curînd vor fi chemați să sus
țină jocuri cu puternice echipe na
ționale străine. Turneele de iarnă
— care sînt în mare stima la iu
goslavi, cehoslovaci, maghiari etc.
— corespund acestor necesități,

PATRU JOCURI IN TURCIA
Primul turneu se va desfășura 

în Turcia cu începere de sîmbătă
26 ianuarie și pînă Ia 3 februarie 
11 va întreprinde echipa CC.A, al 
cărei lot va fi. completat cu cltirs 
jucători d;n alte colective (Ozon, 
Neacțu. Georgescu, Dunga Bodo 
etc.). Oferta primită d n Turcii 
prevede patru jocuri: două la 
Izmir și două la Ankara cu selec
ționatele orașelor respective. Ini
țial. jocurile au fost fixate ia 26 și
27 ianuarie ta Izmir și 2 și 3 fe
bruarie la Ankart- Forul nostru de 
specialitate a cerut însă, ca între 
jocurile din același oraș să lie 
un Interval de cîteva zile. Răspun
sul organizatorilor turci nu a fost 
primit încă, asiftl că datele ulti
milor trei partide urm aii si lie 

DE LA BIROUL COMISIEI CENTRALE DE FOTBAL
In urma ancbe.ei in.rep. inse în legatară cu desfîșurar.a jocului 

Recolta Cărei — Dinamo Tg. Mureș. disputai la data de 4 noiembrie 
1956 în cadrul categoriei C seria a IlI-a, s-au- hotărit următoarele :

I. Scoatarea din categoria C a echipei Dinamo Tg. Murtș și retro
gradarea ei în campionatul regional. Echipa Dinamo Tg. Mureș a 
jucat nesiacer in acest meci, contribuind astfel in mod intenționat l» 
realizare scorului de 9—0 în favoarea echipei Recolta Cărei și influ- 

,. tențind, direct cUs^uțefitul serie .respectiv», ■» * T l ' ’ "
' | î 9ușț>endaita pe' timp-de Ifda*  ' iucâiorujui Fhzekas Arwfcl

(Recolta Cărei) care a jucat prin substituire în meciul cu Dinamo 
Tg. Mureș și nu a recunoscut decit după mai multe luni.

1 Suspendarea pe timp de 2 (două) elape de campionat a echipei 
Recolta Cărei pentru substituire de jucător. Suspendarea va fi efec
tuată în primele două etape ale turului campionatului categoriei C 
(serie a IH-a) pe anul 1957/58.

4. In locui echipei Dinamo Tg. Mureș va activa în viitorul campio
nat — în ordinea clasamentului — echipa Recolta Salonta, care a 
ocupat locul 11 în campionatul categoriei C 1956.

Din nou pe terenurile de fotbal
■ SIMBATA trecută Energia Mi

nerul Petroșani a făcut primul an
trenament din acest an. Pregătirile

nament să se desfășoare în cadrul 
unei talake de iarnă. Antrenorul 
Andrei Șepci are la dispozi ie un 
Iot numeros de jucători: Gram. 
Vasiu, Panaii, Coidum, Coman. De. 
leanu, Comeanu. Florea. Paras- 
cfitva. Ciurdârescu. Găină. Gabor. 
Sima. Czaka II. Tîrnăveaa Mol
dovan, juniorii Dan II, Crăciun, 
Onea/Pfs TovTa"; .precum și proas
peții ingineri Cri soit, Farkas 11 și 
Romoșan.

■ DE CURIND a avut locanatza 
activității pe 1956 a echipei Ener
gia Oțrlul Roșu, în cadrul căreia 
s-au făcut și numeroase propuneri 
pentru îmbunătățirea muncii vii
toare. Corespondenții noștri Romu
lus și Zeno Radu, ne informează

ianuarie) au fost obținute de urmă
torii participant: motocicleta r.a. de 
354 cmc. acordați participantviwi ca 
cele mai multe variante m re-
z alt a te a revenit lui Leontescn Hara- 
lasnble din București sri*.  Călușei nr. 
<7 care a avut >4 variante cu „0” 
rezultate: premiile acordate prin tra
gere din urnă au revenit următori
lor participanți: o motocicietă I.J. de 
356 eaae.: Jnga Milud! din Cîmpina 
str. Pievnei nr. 27. Cite an ceas 
Doxa: Imre Francise din Orașul Sta- 
Hn str. Ntexlm Gorki nr. 21; Mircea 
Eusebiu din Cîmpeni reg. Cluj; Racz 
Vas He din Cluj str. Draga li na nr. 91: 
A. Bunei — L Teodor din București 
str. FJuerului nr. 27 și Alan Engen 
din Orăștie str. Victor Babeș nr. 6.
• Participanții care doresc să afle 

duminică seara rezultatele concursu
lui Pronosport sînt rugați șă for
meze 09. Rezultatele vor fi transmise 
imediat ce parvin din străinătate. 
Costul informației respective este de 
58 bani.
• Se reamintește rariclpantilor

care au obținut variante cu ..0” re-» 
zultate >a concursul nr. 3 din 20 ia- 
nuarie că ultima zi pentru comple
tarea form ularelor comunicări este 
astăzi joi 24 ianuarie. .
• A apârut hr. 145 al revistei 

„Programul Pronosport”. 

definitivate în Turcia Primul meci 
însă, se va disputa sîmbătă la 
Izmir. Plecarea lotului echipei 
C.CA. (în general, același care a 
jucat și în Greciă) a fost fixată 
pentru vineri.

TURNEUL SELECȚIONATEI 
DE TINERET

Puțin mai tîrziu (plecarea a ‘ost 
fixată pentru data de 4 februarie) 
va face deplasarea și cealaltă e- 
chipă romlnească. Selecționata de 
tineret, care se pregătise pentru 
turneul — contramandat — fn 
India și R. P. Chineză. De data 
aceasta este vorba de o serie de 
jocuri in Egipt, Liban și Siria. 
Turneul a lost confirmat de orga
nizatori, astfel’ că Selecționata de 
tineret are asigurată deplasare* a 
pe o perioadă rfestnF- de lungă. 
Primpl meci, se va disputa <n 
F.gfyt, la C«:ro fa 8 februarie. Ce
lelalte.,jocuri, în număr total de 
5—6. se var;disputa la diite care 
vor fi stabilite în cursul turneului. 
In orice caz, este vorba de cîte 
două partide în Egipt. Liban și 
Siria

Lotul de tineret își va relua pre
gătirile la sfîrșitul acestei săotă- 
mini. cu participare:» următorilor 
jucători, dintre care vor fi selec
ționați cei care urmează să plece 
în turneu : Uțu. Cosma. Lazar Io
sif," Stancu, Mparcâș’ Pahontni 
Soare, Alex. Vasi'e. Neam'u. \'im- 
u ejlfer, Copil, Se-edai. Ene 11. B”- 
kosșy, Dinulescn.’V. Angliei, t'hraj 
și D- Munfeanu.

ca la 15 ianuarie au început antre
namentele care sînt conduse, ca și 
anul trecut, de fostul international 
Rudolf Kotormany. Lotul echipei 
de fotbal Energia Otelul Roșu, care 
activează în categoria C. es4e ur
cătorul : Azzola — portar. Kastil, 
Roi, Lnkacs. ion Btrău, Gozob — 
fundași, Borlovaa, Schier — mijlo
cași, Ponoran Radu (Tost la Pro
gresul Sa tu Mare), Vichentie Bi- 
răa (fost la Fl. roșie U T.A. Arad), 
Plavuslyak, Titel, Hamusz. Cerna, 
Ștrengariu și Faur — alacanti.

■ DE LA Tg. Mureș ne-a scris co
respondentul regional Vasile Ra
dar. Activitatea pe 1957 a echipei 
locale Recolta Tg. Mureș a Început 
cu o analiză a activității depusa in 
1956. Raportul de activitate a fost 
expus de Iov. Zoltan Bogdanov, 
responsabilul colectivului sportiv ai 
fabricii de mobile „Sinio Gez~“. 
După el a luat cuvîntul Arcadie 
Kiss, antrenorul echipei, care a 
făcut cîteva considerațiuni tehnice 
asupra evoluției formației mureșene 
în campionatul seriei I a cate
goriei B. Pentru conștiinciozitatea 
și perseverența în pregătirea lor. 
antrenorul a evidențiat pe Gh. 
Ghirling, căpitanul echipei, pe Va
cates II, Francise Nagy, Carol 
Szasz, etc.

COMUNICAT

Serviciul de legitimări din Di
recția Fotbal anunță colectivele 
sportive interesate că se acordă un 
ultim termen, 2 februarie, pentru 
depunerea — în completarea acte
lor — a deslegărilor necesare la 
cererile de transferare introduse 
în termenul regulamentar După 
data de 2 februarie nu vor mai ți 
primite asemenea acte ^n con^ile- 
tare.



A fost înființată Federația undară 
pentru cultură fizică și spo^

Din activitatea fotbaliștilor și atleților maghiari
Zilele ..-cute, postul de radio Bu

dapesta a anunțat o știre de o im
portanță deosebită pentru sportul 
maghiar. In R.P. Ungară a fost alcă
tuită Federația ungară pentru cul
tură fizică șl sport de pe lingă Mi
nisterul Culturii.

In prima ședință a Federației care 
a avut loc luni după amiază a fost 
constituit Comitetul executiv al Fe
derației ungare, care are următoarea 
componență: președinte: Hegyi Gyu- 
la, vice președinți: Gyenes Andras 
și Hepo Ferenc, iar membri Cser- 
mus Kalman, Bacsalmasi Peter. Mol
dovan! Istvan, Kolos Ferenc.

Munca diferitelor resoarte a fost 
astfel împărțită: Gyenes Andras a 
fost însărcinat cu munca administra
tivă, csermus Kalman va răspunde 
de activitatea sportivă la sate, Bac
salmasi Peter va ține legătura cu 
Federațiile de specialitate Și va 
răspunde de organizarea competi
țiilor, MfOldovanl Istvan va dirija 
activitatea sportivă din școli, Kolos 
Ferenc se va ocupa cu activitatea 
sportivă exfărașcolară, iar proble
mele de metodologie și științifice 
au fost încredințate lui Hepp Fe
renc. Pentru activitatea InternațiO; 
nală vor răspunde Hegyl Gyula și
Hepp Ferenc.

ECHIPE DIN 20 ȚĂRI 
IN „CURSA PĂCII”

Comitetul de organizare a celei 
de a X-a ediții, jubiliare, a „Cursei 
Păcii" Praga-Beriin-Varșovia a 
anunțat la 21' ianuarie că echipe 
din 20 de țări au fost invitate să 
participe la tradiționala cursă ci- 
olistă organizată de ziarele „Rude 
Pravo", „Neues Deutschland'" și 
„Tribuna Lutdu". Aceste țări sînt 
U.R.S.S.. Italia, Franța. Belgia, 
R.P. Bulgaria. R.P. Romînă, Da- 
nemairca. Egipt. Anglia, Finlanda, 
Olanda, R. P.F Iugoslavia, Luxem
burg, R.P.Ungară, Austria, Sue
dia, R.F. Germană, R.D. Germană, 
R.P. Polonă și R. Cehoslovacă. 
Deoarece și alte țări s au intere
sat de această competiție, comite
tul de organizare a făcut cunoscut 
că ținînd seama de experiența edi
țiilor precedente ale cursei cifra 
de 20 de echipe nu va fi depășită 
și probabil că alte înscrieri nu 
vor putea fi acceptate.

RECOLTA MIERCUREA CIUC—ȘTIINȚA CLUJ (4-2) UN MECI PASIONANT
(Urmare din pag. 1)

DIugos (2), Zografi (2). Czaka
(2) si Peter pentru C.C.A., Almasi

Biletele pentru turneul final
(I campionatului repub'ioan 

de hochei pe gheață se găsesc 
de vînzare la Agenția centrală 
Pronosport din Calea Victo
riei nr. 9 în fiecare zi pînă 
la' ora 15 și numai pentru jo
curile din ziua respectivă, iar 
de ta ora 16 la casele de bi- 
lelte de la patinoarul centru
lui de antrenament nr. 2.

1. Recolta M. Ciuc 3 3 0 0 13: 4 6
2. C.C.A. 3 1 1 1 16: 7 3
3. Știința Cluj 311111:73
4. Progr. Gheorgh. 3063 3:24 0

In R.P. Ungară activitatea sportivă 
tșî reia pe zl ce trece cursul nor- 
mal. La Budapesta și în orașele din 
provincie au loc tot mai multe ma
nifestații sportive, la care participă 
mii de tineri. Activitatea fotbalistică 
este în plină desfășurare. Duminică 
au avut loc alte meciuri; Dozsa și 
Csepel au terminat la egalitare 2-2, 
Ferencvaros a învins MAVAG cu 13-0 
iar Vasas pe Pesterzset'et cu 5-0. In 
cursul săptămînii viitoare numeroa
se echipe vor întreprinde turnee în 
străinătate. Astfel, M.T.K. va pleca 
într-un turneu în Italia, R.F. Ger
mană și Africa de nortf unde va sus
ține cîte 3 meciuri. Vasas va juca 
în Belgia, și Dozsa în Turcia. S-a 
stabilit ca meciurile din campiona
tul de primăvară să înceapă la 17 
martie

★
Sezonul internațional din acest an 

al sportivilor maghiari va fi deose
bit de bogat. De pildă reprezenta
tiva de fotbal a R.P. Ungare va sus
ține 10 meciuri. Primul joc va avea 
loc la 28 aprilie la Budapesta cu 
Austria. In continuare reprezentati
va maghiară va juoa cu Elveția la 
Budapesta la 5 mai, cu Norvegia la 
Oslo la 12 iunie, la Stockholm cu 
Suedia la 16 iunie, și cu R.P. Bul
garia la Budapesta la 23 iunie. In 
toamnă echipa R.P. Ungară va sus
ține primul med Ia 15 septembrie 
la Sofia cu echipa R.P. Bulgaria. La 
8 octombrie selecționata maghiară va 
juca la Budapesta cu Franța, la 27 
octombrie cu Suedia la Budapesta, 
iar la 10 noiembrie tot la Budapesta 
cu Norvegia. Nu a fost încă fixată 
data desfășurării meciului cu Turcia 
care va avea loc tot la Budapesta. 
Selecționerul reprezentativei maghia
re de fotbal și antrenor federal a 
fost ales Bukovl Marton, iar antre
norul reprezentativei este Soos Ka- 
roly care a renunțat la contractul 
încheiat cu echipa iugoslavă Vojvo 
dina Novlsad.

★
Atleții unguri vor avea și ei un 

bogat program internațional. La 16- 
17 Iulie la Atena, echipa masculină 
a R.P. Ungare va întâlni Grecia; 
la 28 iulie la Novisad, atletele ma
ghiare se vor întrece cu cele iugo
slave; la 24-25 august la Basel, atleții 
unguri vor întîlni reprezentativa El
veției, la 7-8 septembrie la Fraga, 
va avea loc întâlnirea dintre echi
pele masculine ale R.P. Ungare și 
R. Cehoslovace; Ia 31 și 22 septem
brie la Paris, se va desfășura întâl
nirea triunghiulară feminină dinlre 
Franța, Italia și R.P. Ungară, iar la 
12-13 octombrie la Budapesta atleții 
maghiari se vor întrece cu selecțio
nata R. F. Germane

știe să lanseze echipa în pericu
loase contraatacuri. Mai trebuie să 
precizăm că astă-seară Recolta 
are încă un hop de trecut : Știința 
Cluj.. Dacă ies învingători în acest 
meci, jucătorii Recoltei pot fi soco
tiți ca și campioni, deoarece Progre
sul Gheorghieni nu poate fi — în 
mod normal — un adversar peri
culos iar o eventuală înfrîngere în 
fața C.C.A.-ului nu mai poate afec
ta locul prim.

Un puternic impuls dat activității sportive din scoli i
Minerul înX’ • Directorii de școli răspund de pregă- I
mintului a dat un tirea sportivă a elevilor • Educația fizică du -se toată aten- t 
Ordin Privind im- nu mai este o „dexteritate" • Timpul liber ția secțiilor pe ra- ! 
bunătățirea activi- aj eievnor șf activitatea de colectiv sportiv muri de sP°rt 
tații de educație x In același scop <
fizică în școli.

Ordinul hotărăște printre altele că directorii 
de școli de orice grad răspund de buna pregătire 
fizică a elevilor ca și de pregătirea for intelec
tuală și politehnică. In acest scop vor asigura 
condițiile materiale pentru practicarea educației 
fizice și sportului (buna întreținere a sălilor de 
gimnastică, amenajarea și construirea de tere
nuri simple de sport, procurarea de utilaj ți in
ventar sportiv etc.); vor îndruma și controla ac
tivitatea profesorilor de educație fizică; vor ana
liza de două ori pe an această activitate în ca
drul consiliului pedagogic; vor controla ca diri- 
ginții să urmărească și să sprijine activitatea 
sportivă a elevilor.

Secțiile de invățămint vor analiza semestrial 
activitatea de educație fizică in școli. invitind 
organele C.C.F.S. locale, pe unii directori de 
școli și pe metodistul de educație fizică. Orga
nele de control vor controla și activitatea de e- 
ducație fizică in școli. Delegatul secției de invă- 
țămînt va participa la organizarea tuturor acți
unilor sportive școlare: campionate, spartachia- 
de etc.

Incepind cu trimestrul II 1957. in școlile de 7 
ani. de 11 ani, pedagogice, profesionale de uce
nici ți tehnice, nota la educația fizică va fi luată 
în considerare la promovare, ca ți notele pentru 
celelalte obiecte.

Pentru îmbunătățirea activității sportive șco
lare, directorii de școli de orice grad vor lua 
măsuri ca pînă la I martie ax. să se organizeze 
cercul sau colectivul sportiv școlar, conform re-

vor fi sprijinite școlile sportive de elevi, crein- I 
du-li-se posibilități de mobilizare a elevilor și de [ 
desfășurare a activității. j

Profesorul de educație fizică răspunde de or- j 
ganizarea ți coordonarea întregii activități a j 
cercului și colectivului sportiv școlar. Celorlalte J 
cadre didactice li se recomandă să sprijine acti- ’ 
vitatea sportivă școlară participind la conduce- ( 
rea unei secții a cercului sau colectivului sportiv. | 

Pentru a se asigura continuitatea activității J 
sportive în școli ți o tradiție sportivă școlară, 1 
fiecare cerc ți colectiv sportiv școlar va întocmi | 
ți realiza calendarul sportiv pe toată perioada i 
anului școlar. Acesta va pune accent atit pe ( 
competițiile interne ale școlii, cît și pe întâlnirile i 
sportive cu celelalte școli din localitate.

Activitatea din cadrul colectivului sportiv șco- ( 
Iar fiind voluntară și avind caracter recreativ, ?
se poate desfășura în timpul liber al elevilor |
pentru recreație și nu intră în prevederile ordi- 1
nului Ministerului Invătămîntului Nr. 2011 din |
8.X. 1956. I

Cu începere de la 1 martie a.c. fiecare secție 1 
de invățămint regională va desemna cîte două ( 
școli de 7 ani (în Capitală patru școli) care au ț 
profesori de educație fizică cu calificare supe- i 
rioară in specialitate, pentru ca acețtia să pre- | 
dea experimental și orele de educație fizică pre- ( 
văzute în planurile de invățămint la*  clasele i 
I—IV, în prezenta învățătorilor claselor respec- i 
five. . |

M și Balla pentru Progresul. Au 
condus M. Hușanu și W. Welther.

★
Cu aceste două meciuri s-a în

cheiat turul turneului final al cam
pionatului, la sfîrșitul căruia cla
samentul se prezintă astfel:

Ținind seama că programul sta
bilit prin tragerea la sorți fixa pen
tru prima etapă jocul de tradiție 
C.C.A.-Recolta, ceea ce diminua din 
interesul pentru etapele următoare, 
s-a stabilit — de comun acord cu 
echipele — ca pentru retur ordinea 
etapelor să fie schimbată. Așa că. 
programul returului este următo
rul:

Astă seară, ora 18 : C.C.A.—Pro
gresul Gheorghieni, ora 20: Recol
ta—Știința Cluj. Mîine seară, ora 
18: Progresul Gheorghieni—Recol
ta Miercurea Ciuc, ora 20: C.C.A. 
— Știința Cluj. Sîmbătă 26 ianua
rie: ora 18, Știința Cluj—Progre
sul Gheorghieni, ora 20. Recolta 
Miercurea Ciuc—C.C.A.

Privind clasamentul turului reie
se că oeie mai mari șanse de a îm
brăca primele tricouri de campion 
pe 1957 le au hocheiștii de la Mier
curea Ciuc care au trei puncte a- 
vans, un golaveraj foarte bun și... 
s-au arătat a fi cei mai în formă. 
Vitezei și tehnioei pe care le-o cu
noșteam li s-au adăugat mai multă 
claritate în acțiuni și o apărare 
mult mai decisă, mai atentă, care

(Agerpres) !

CLASAMENTELE 1 
celor mai buni jucători 
de tenis de masă din lume

Ca în fiecare an înaintea cam
pionatelor mondiale de tenis de 
masă Federația internațională de 
specialitate a întocmit clasamen
tele celor mai buni jucători și ju
cătoare din lume. Aceste clasamen
te vor servi drept criteriu de sta
bilire a capilor de serie în probele 
de simplu ale campionatelor mon
diale de la Stockholm.

FEMEI: 1. Torni Okawa (Japo
nia); 2. ANGELICA ROZEANU 
(R.P.R.); 3. Fujie Eguchi (Japo
nia); 4. Ann Haydon (Anglia); 
5. Gizi Farkas (R.P. Ungară); 6. 
Kiiko Watanabe (Japonia); 7- 
ELLA ZELLER (R.P.R.); 8. Eva 
Koczian (R.P. Ungară); 9. Linda 
Wertl (Austria); 10. Diana Rowe 
(Anglia); 11. Yoshiko Tanaka (Ja
ponia); 12. Helene Elliot (Scoția); 
etc.

BARBAȚI: 1. I. Ogimura (Japo
nia); 2. T. Tanaka (Japonia); 3. 
I. Andreadis (R. Cehoslovacă): 4 
R. Bergman (Anglia); 5. F. Sido 
(R.P. Ungară); 6. M. GANTNER 
(R.P.R.); 7. Y. Tomlta (Japonia); 
8. E. Gyetvaj (R.P. Ungară); 9- 
L. Stipek (R. Cehoslovacă); 10. R. 
Szepesi (R.P. Ungară); 11. Cian- 
Iun-nin (R.P. Chineză); 12. T. 
HARASZTOSl (R.P.R.), etc-

HSTlHOTm
• In a doua jumătate a acestui 

an, reprezentativa de fotbal a Cana
dei va evolua la Moscova, unde va 
susține mai multe întâlniri în com
pania unor echipe sovietice.
• Marți a avut loc la Roma întâl

nirea dintre echipa A.S. Roma și re
prezentativa Elveției. Meciul s-a 
terminat la egalitate 2-2 (* *-«).  Golu
rile au fost marcate în ordine de 
Antenen (E), Nordhal (R), Ghiggla 
(R) și Antenen.
• Echipa cehoslovacă Dukla Fra

ga a susținut ultimul meci în Su
dan întâlnind o combinată a două 
echipe din Chartum. Oaspeții au 
ctștigat cu scorul de 3-1 (4-1). Meciul 
s-a desfășura1 ia o temperatură de 
plus 40 grade și a fost urmărit de 
20.600 spectatori.

Condițiile de organizare s-au îm
bunătățit. Capacitatea tribunelor a 
fost mărită, gheața s-a prezentat 
mult mai bine la ultimele jocuri 
iar lumina este și ea ceva mai 
bună. Toate aceste lucruri Ca ți 
programul mai atrăgător în noua 
lui formulă constituie argumente 
pentru care vă repetăm invitația 
de a fi prezenți în serile ce urmea
ză pe patinoarul Centrului de an
trenament nr. 2.

„TURUL CICLIST 
SE APROPIE

Astăzi și miine
CAIRO 22 (Agerpres). — Etapa 

a X-a, desfășurată între Mehala 
Kubra și Ismailia (188 km.) a 
fost cîștigată de marocanul Mo
hamed Ben Taher. După o „evada
re" izbutită a cicliștilor germani și 
marocani Mohamed a întrecut la 
sprintul final pe germanii Ma- 
litz și Hagen, toți trei fiind cro
nometrați cu 5h 02’34”. Grosul 
plutonului a sosit după aproxi
mativ 4 minute.

Werner Malitz (R.D.G.) conti
nuă să poarte tricoul galben, iar 
echipa R.D. Germane s-a apropiat 
la 1’36’’ de echipa R.P. Bulgaria, 
fruntașa clasamentului pe țări. Pe 
locul trei se află RP. Polonă, ur
mată de R.P. Romînă și Maroc.

★
A IV-a ediție a „Turului E- 

giptului*  se apropie de sfîrșit. 
Miercuri a fost zi de repaus, iar 
joi și vineri concurenții vor avea 
de străbătut ultimele două etape: 
Ismailia—Suez și Suez—Cairo.

Traseul a suferit unele modifi
cări de moment- Nu s-a mai ur
mat, după cum se anunțase ini
țial, rută de anul trecut Tahrir— 
Alexandria—Mansurah — Ismailia 
—Portsaid—Suez—Cairo ci, din 
motive tehnice, organizatorii iu 
redus parcursul. Astfel, de la Ta
hrir s-a trecut direct în delta Ni
lului, pe șosele foarte dificile, în 
mare parte fără asfalt, ceea ce a 
influențat serios media orară pri
lejuind și unele departajări în cla
sament

Cu toate că au lost parcurși 
pînă acum 1.222 km., lupta spor
tivă rămîne încă deschisă. Purtă
torul tricoului galben, W. Malitz 
(R.D.G.) este urmat la numai 51

IN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA FONDURILOR NECESARE 
ACTIVITĂȚII SPORTIVE STUDENȚEȘTI

Zilele acestea, Ministerul Invă- 
țămintului a elaborat și aprobat 
Regulamentul privind utilizarea 
•fondului de asigurări sociale și 
cultural-sportive in cadrul asocia
țiilor studențești.

In conformitate cu Hotărirea 
Biroului Politic al C.C. at P.M-R. 
cu privire la unele măsuri de îm
bunătățire a muncii politico-edu
cative în rîndul studenților, fon
durile de asigurări sociale și cul
tural-sportive pentru studenți se 
preiau și se gospodăresc de Minis
terul Invățăinintului.

Activitatea de cultură fizică și 
sport a studenților va fi îndru
mată de către asociațiile studen
țești.

Fondurile pentru acțiunile res-

AL EGIPTULUI”
DE SFIRȘIT
ultimele două etape

sec. de polonezul Paradowski, la 
1’22” de Koțev (R.P.B.), la 1’32” 
de Theller (R.D.G.) și la 2’11” de 
marocanul Mohamed Ben Taher, 
revelația competiției.

In clasamentul pe țări, distanța 
între primele două clasate este de 
asemenea destul de mică: 1’36” se
pară echipa R-D.G. de echipa bul
gară, fruntașa clasamentului. La 
cîteva minute de echipa germană 
urmează echipa R.P. Polone. For
mația romînă ocupă locul patru.

Telegramele sosite nu indică 
decît timpul primelor trei echipe.

Deși ultimele două etape sînt 
scurte și cu șosea asfaltată, este 
de așteptat că cicliștii polonezi vor 
deslănțui atacul decisiv pentru a-J 
readuce pe Paradowski pe primul 
loc. In același timp, desigur, cicliș
tii germani vor încerca să reducă 
micul handicap ce-i separă de frun
tașa clasamentului pe națiuni- Fără 
îndoială că alergătorii bulgari vor 
avea o sarcină foarte dificilă în 
aceste ultime două etape: apărarea 
poziției de lideri și, totodată, dacă 
este posibil, crearea de faze oara 
să favorizeze „evadarea" lui Ko
țev, căci 1’22’’ nu reprezintă, to
tuși, o diferență de nerecuperat în 
cazul unei acțiuni izbutite.

In orice caz, ultimele etape vor 
fi disputate cu îndîrjire, dat fiind 
micile diferențe și nu este excit»; 
ca, pînă la Cairo, să se producă 
unele surprize de ultimă oră. Io 
ceea ce privește formația romînă 
ea are prea puține șanse să-și mai 
îmbunătățească situația în clasa
mentul pe națiuni. Necunoscînd 
clasamentul individual, nu putem 
face nici un comentariu.

pective se vor utiliza prin Aso
ciația pentru cultură fizică și sport 
„Știința" și prin instituțiile de in- 
vătămint superior.

Instituțiile de invățămint supe
rior vor utiliza fondurile pentru în
treținerea și repararea materia
lului sportiv, achiziționarea de 
materiale și echipament spor
tiv, închirierea și întreținerea 
bazelor sportive, organizarea com
petițiilor sportive, asigurarea ac
tivității sportive de masă a stu
denților, salarii, asigurarea agita
ției și propagandei sportive.

Pe scurt
• Comisia Centrală de tenis de 

masă din Cehoslovacia a anunțat 
formațiile echipelor care vor parti
cipa la campionatele mondiale de la 
Stockholm: Băieți: Andreadis, Sti
pek, Tereba, Vyhnanovsky, Tokar, 
Kebza. PoslpaL Primii cinci jucători 
vor forma echipa pentru „Cupa 
Swaythiing”. Fete: Grafkova, Svar- 
cova, Hruskova, Krejcova.
• La Varșovia se desfășoară întâl

nirea internațională de tenis pe teren 
acoperit între reprezentativele ora
șelor Varșovia șl Budapesta, Tenis 
manii polonezi conduc cu scorul de 
4-2.

Bronstein și Petrosian 
învinși în prima rundă 

a campionatului de șah 
al U. R. S. S.

La Ca-sa centrală de cultură a fe
roviarilor din Moscova a început la 
21 ianuarie finala celui de al 24-lea 
campionat de șah*  al U.R.S.S, In 
urma tragerii la sorți, participanții 
au fost înscriși în următoarea ordi
ne pe tabela de concurs: 1. Boles
lavski; 2. Petrosian; 3. Stolear; 4. 
Klaman; 5. Keres; 6. Aronin; 7. Gur- 
ghenidze; 8. Tarasov; 9. Holmov; 16. 
Toluș; 11. Aronson; 12. Tal; 13. 
Bronstein; 14. Bannik; 15. Korcinoi; 
16. Nejmetdinov; 17. Antosin; 18 Mi- 
kenas; 19. Spasski; 26. Hasin; 21. 
Furman; 22. Taimanov.

Iată rezultatele tehnice înregistrate 
în primele două runde:

Runda I-a: Boleslavski — Taima
nov ’/2—’/»; Petrosia-n—Furman 0-1 
(.’); Stolear—Hasin 1-0; Keres—Mike- 
nas '/â—’/2; Gurghenidze—Nejmetdi
nov 0-1; Tarasov—Korcinoi e-1; Hol
mov—Bannik ’/2—'/iî Tolus—Bronstein 
1-0 (!); Aronson—Tal 0-1.

Runda a Il-a: Boleslavski—Petro
sian V2—’A; Hasin — Klaman 
*/2—'A; Miken as-Aronin 0-1; Nejmet- 
dînov-Tarasov ‘/a—’/«; Korcinoi—Hol
mov ’/2—’A: Bronstein—Aronson 1-0; 
Taimanov-Tal 0-1 (!).

Celelalte partide au fost întrerupte.


