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Oamenii muncii din Capitală 
au condus pe tovarășul 
dr. PETRU GROZA 

pe ultimul său drum

Funeraliile naționale ale tovarășului dr. PETRU GROZA

Sicriul cu corpul neînsuflețit al dr. Petru Groza este purtat pe umeri de conducătorii partidului ți 
guvernului spre catafalcul din Piața Republicii

Vineri, 10 ianuarie, zi de doliu al 
întregului nostru popor. Locuitorii Ca
pitalei și delegați din întreaga țară și 
dio^străinătate au condus pe ultimul 

4--^^tarlrum pe tovarășul dr. Petru Gro- 
n^^minent om politic și de stat, fiu 
devotat al poporului rornîn, președin
tele Prezidiului Marii Adunări Națio
nale a Republicii Populare Romîne.

In sala funerară a Palatului Repu
blicii, unde se află depus sicriul cu 
corpul neînsuflețit al tovarășului dr. 
Petru Groza, răsună solemn acordu
rile imnurilor de doliu. Lămpile din 
marea sală își strecoară lumina prin 
pînză cernită. Pe un fundal de ca
tifea stema Republicii Populare Romî
ne și drapelul de Stat îndoliat stră
juiesc catafalcul. In dreapta și în 
stînga catafalcului, pe console drapa
te în catifea purpurie, se află pernele 
cu înaltele decorații, ordine și meda
lii romîțiești și străine cu care a fost 
distins dr. Petru Groza, conducător 
Iubit și stimat al poporului rornîn, 

■ luptător înflăcărat pentru înflorirea și 
►propășirea patriei, pentru fericirea po

porului, pentru prietenie și pace între 
popoare.

Sînt de față conducătorii partidului 
șl guvernului, membrii Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale, membrii dele
gațiilor și reprezentanții de peste ho
tare desemnați să participe Ia fune
ralii.

Lîngă catafalc se află membrii fa
miliei defunctului.

Ora 8. Începe serviciul religios de 
tnmormîntare oficiat de Patriarhul Bi
sericii Ortodoxe Romîne, Justinian, în
conjurat de mitropolitul Moldovei și 
Sucevei Justin Moisescu, mitropolitul 
Ardealului Nicolae Colan, de episcopi 
și un sobor de preoți și diaconi. Răs
punsurile la serviciul religios sînt date 
de corala Patriarhiei condusă de prof. 
Nicolae Lungu.

După serviciul religios rostesc m- 
găciuni șefi ai cultelor din Republica 
Populară Romînă, după ritualul cultu
lui respectiv: dr. Fr. Muller, episco
pul Bisericii Evanghelice G. A.; Ar- 
day Aladar, episcop al Bisericii Re
formate; dr. Kiss Elek, episcop unita

rian; Traian Jovanelli, vicarul Arhie
piscopiei romano-catolice din Buca 
rești) Argay Gheorghe, episcop Iute! 
ran S. P.; dr. Moses Rozen, șef-rabi- 
nul cultului mozaic; muftiul Iacub 
Mehmet, șeful cultului musulman. 
Ștefan Nobilescu, din partea Federa
ției cultelor evanghelice din R.P. Ro
mînă.

Mitropolitul Ardealului, Nicolae Co
lan a rostit apoi o cuvîntare omagia' 
lă în numele Bisericii Ortodoxe Ro- 
mîne și a celorlalte culte din R.P. Rol 
mînă.

Răsună din nou triste acordurile 
imnurilor funebre. In liniște, prin fața 
catafalcului, pășesc luîndu-și ultimul 
rămas bun de la iubitul tovarăș dr. 
Petru Groza înalți funcționari de stat, 
conducători ai organizațiilor obștești, 
deputați ai Marii Adunări Naționale, 
generali ai Forțelor Armate ale R.P. 
Romîne, academicieni, oameni de ști
ință, artă și cultură, delegați ai oa
menilor muncii din toate regiunile 
țării.

Ora 9,45. Se schimbă ultimele 
gărzi. Fac de gardă reprezentanții la 
funeralii din R.P. Albania, Argenti
na, R.P. Bulgaria, R. Cehoslovacă, 
R.P. Chineză, R.P. Mongolă, Egipt, 
Finlanda, R.D. Germană, R.P.F. Iu
goslavia, R.P. Polonă, Suedia, Sudan, 
R.P. Ungară, Uniunea Sovietică, 
Vietnam.

Fac apoi de gardă tovarășii: 
dtmir Gheorghiu, Al. Bîrlădeanu, 
rasim Popa, Anton Moisescu, 
Stoica, D. Balalia, Istvan Nagy, I- 
rimia Pardău, acad. Raluca Ripan, 
Maria Zidaru.

Se schimbă ultima gardă. Catafal
cul este străjuit de tovarășii — 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu Stoi-' 
ca, Gheorghe Apostol, general de ar
mată Emil Bodnăraș, Petre Borilă, 
Nicolae Ceaușescu, general colonel A- 
lexandru Drăghici, Alexandru^ Mo
ghioroș, Constantin Pîrvulescu, Ște
fan Voitec.

Ora 9,55. Sicriul cu corpul ne
însuflețit al tovarășului dr. Petru 
Groza purtat pe umeri de to
varășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chi

R.D.

Vla- 
Ghe- 
Gh.

vu Stoica, Gheorghe Apostol, ge
neral de armată fcmil Bodnăraș, Pe
tre Borilă, Nicolae Ceaușescu, gene
ral-colonel Alexandru Drăghici, Ale
xandru Moghioroș, Constantin Pîrvu
lescu, Ștefan Voitec, general-colonel 
Leontin Sălăjan, Janos Fazekaș, Vla
dimir Gheorghiu, Alexandru Bîrlă- 
deanu, Gherasim Popa, este scos din 
sala funerară a Palatului Republicii.

Un grup de generali ai Forțelor 
Armate ale Republicii Populare Ro
mîne pășesc înaintea sicriului pur- 
tînd 
care 
relui

In

pernele de catifea purpurie pe 
se află înaltele decorații ale mâ- 
dispărut.
urma sicriului se află familia de'

_____ A,

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI GH. GHEORGHIU-DEJ
TOVARĂȘI și prieteni, 
STIMAȚI REPREZENTANȚI 

PESTE HOTARE.
DE

Cu adincă durere poporul nostru. 
Partidul Muncitoresc Romin și gu
vernul Republicii Populare Romine 
se despart azi de un mare fiu ai 
țării, de scumpul nostru prieten și 
tovarăș Petru Groza, luptător pen
tru libertatea șl propășirea patriei, 
pentru dreptate socială, eminent 
conducător de stat, unul din con
structorii de frunte ai Rominiet so
cialiste, militant devotat • cauzei pă
cii și prieteniei intre popoare.

Figură luminoasă de democrat șl 
patriot Înaintat, stilus legat de 
mase, contopindu-se cu năzuințele 
de eliberare socială șl națională ale 
poporului. Petru Groza a Înțeles 
care sint forțele sociale In stare 
să aducă poporului romin stirșitul 
suferințelor indurate de veacuri. El 
a tras concluziile juste din dezvol
tarea istorică a țării in decursul ul
timelor decenii, din profundele con
flicte social-politice intre forțele 
progresului și forțele reacțtanii. Om 
politic clarvăzător, animat de do
rința sinceră de a milita pentru dez

functului și membri ai Comisiei de- 
stat pentru organizarea funeraliilor.

In Piața Republicii și pe străzile 
învecinate s-au strîns zeci de mii de 
oameni ai muncii din Capitală și re
prezentanți aii tuturor regiunilor ță
rii, veniți să aducă un ultim oma
giu iubitului tovarăș dr. Petru Grora.

In acordurile grave ale marșului 
funebru, sicriul acoperit cu drapelul 

. tricolor este depus pe catafalcul, îm
brăcat în catifea purpurie, care se a- 
flă în mijlocul pieții. Fac de strajă 
patru ofițeri superiori.

In tribuna ridicată lîngă catafalc 
iau loc conducătorii partidului și sta
tului: Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chi
vu Stoica, Gheorghe Apostol, general 
de armată Emil Bodnăraș, Petre Bo
rilă, Nicolae Ceaușescu, general-colo
nel Alexandru Drăghici. Alexandru 
Moghioroș, Constantin Pîrvulescu, ge
neral-colonel Leontin Sălăjan, Ștefan 
Voitec, Vladttnir Gheorghiu, Janos 
Fazekaș, Al. Bîrlădeanu, Gherasim 
Popa; membrii Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale a R.P. Romîne: An
ton Moisescu, Gh. Stoica, D. Balalia, 
M. Gh. Bujor, Ludovic Csupor, acad. 
P. Constantinescu-Iași, Filip Geltz, 
acad. prof. dr. N. Gh. Lupu, Istvan 
Nagy, C. Paraschi veseli-Bălacea nu, 
Irimia Pardău, acad. M. Ralea, acad. 
Raluca Ripan, Maria Zidaru, Romu
lus Zăroni; membrii guvernului: A- 
vram Bunaciu, M. Florescu, Gh. Gas
ton Marin, A. Joja, dr. V. Marinescu, 
Ion Gh. Maurer, 1. Mineu, Marcel 
Popescu, A. VijolL

In tribună se află de asemenea 
membrii delegațiilor și reprezentanții 
de peste hotare care participă la fu
neraliile președintetai Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale.

Membrii familiei defunctului iau loc 
în tribună.

De o parte și de alta a tribunei se 
află membri at O.Q. al Partidului 
Muncitoresc Rornîn, deputați ai Marii 
Adunări Naționale, conducătorii or
ganizațiilor de masă, oameni de ști
ință și artă, generali și ofițeri supe
riori, delegații de oameni ai muncii 
din regiunile țării, printre care și cei 
de pe plaiurile hunedorene — locul 
natal al marelui dispărut — delegații 

, de muncitori din marile întreprinderi 
ale Capitalei, capii Bisericii ortodoxe 
romîne și șefii cultelor.

Sînt prezenți atașați militari ai mi
siunilor diplomatice acreditate la

voltarea și înflorirea patriei. Petru 
Groza s-a ridicat Împotriva politicii 
antinaționale și antipatriotice a ce
lor mai reacționare cercuri ale bur
gheziei și moșierimii.

Petru Groza s-a alăturat forțelor 
sociale înaintate In perioada lupte
lor eroice din februarie 1933 aia 
ceferiștilor șl petroliștilor caro au 
dat o lovitură puternică planurilor 
reacțiunM de aruncare a greutăților 
crizei economice din 1929—1933 pe 
umerii maselor populare, de aser
vire a țării capitalului străin și de 
transformare a Rominiel Intr-o bază 
a agresiunii antisovletice.

In aceste Împrejurări 
cind masele din ce in ce 
ale țărănimii se ridicau la 
potriva mizeriei, a sărăciei și ne
dreptăților tot mai accentuate, Pe
tru Groza a întemeiat Frontul Plu
garilor, organizație izvorită din nă
zuința țărănimii pentru pămint și 
libertate. El a cunoscut bine isto
ria luptelor țărănești Împotriva ro
biei feudale și exploatării capita-' 
liste, a știut că ori de cite ori ță
rănimea s-a ridicat împotriva ex
ploatării moșierești și capitalista 
fără un aliat credincios și conducă-

istorice, 
mai largi 
luptă mt-

București, alți membri ai corpul*! A 
plomabic, ziariști străini. I

Ora 10. Batalionul format din o*4 
tași de infanterie, aviație și tnorinB 
dă onorul.

Văzduhul este străbătut de sunete* 
de sirene. In întreprinderi și instet 
tații lucrul încetează.

Se oprește cireulația vehiculata* șf 
pietonilor.

Este clipa solemnă în care adine 
îndurerat, poporul rornîn își ia rămas 
bun de ta devotatul său fiu, președin-' 
tete Prezidiului Marii Adunări Națio* 
nate, dr. Petru Groza. Zecile de mM 
de oameni ai muncii aflați în piața 
Republicii și pe străzile învecinate, ta 
descoperă, își pleacă frunțile.

Fanfare intonează Imnul de Stat al 
Republicii Populare Romîne.

începe mitingul de doliu închinat 
memoriei neuitatului tovarăș dr. Pa- 
tru Groza.

Mitingul este deschis de tor. Flol 
rian Dănălache, prim-secretar al Co-' 
mitetului Orășenesc București al 
P.M.R.

Ia cuvîntul tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Mun
citoresc Rornîn, membru al Prezidiul 
lui Marii Adunări Naționale.

In numele delegației guvernamen
tale a U.R.S.S., vorbește Frol Koz
lov, președintele Consiliului de Mi* 
niștri al R.S.F.S.R., membru în Pre
zidiul Comitetului Central al P.QU.SL

In numele delegației R.P. Chineza 
ia cuvîntul Go Mo-jo, locțiitor aî pro- 
ședintelui Comitetului Permanent at 
Adunării Reprezentanților populari din 
întreaga Chină, locțiitor al președin
telui Comitetului Național al Consi
liului Politic Consultativ al PcporuM 
Chinez, președintele Comitetului Pop** 
Iar pentru Apărarea Păcii din întră*-: 
ga Chină și președintele Academia! 
Chineze de Științe.

In numele delegației R.P. Ungara 
și al delegațiilor tuturor celorlalte 
țări socialiste ia cuvîntul Istvan DoM, 
președintele Consiliului Prezidențial al 
Adunării de Stat a R.P. Ungare.

Vorbește apoi scriitorul Nagy Isfcî 
van, membru al Prezidiului Marii A-' 
dunări Naționale. <

Ia apoi cuvîntul tovarășul Romn- 
lus Zăroni, membru al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale.

(Continuare în pag. 2)

tor sigur a fost zdrobită. El • în
țeles că țărănimea poate Înfăptui 
năzuințele sale drepte numai In a- 
lianță șl sub conducerea clasei 
muncitoare. Datorită făuririi alianței 
muncitorești-țărănești in lupta pen
tru Înfăptuirea reformei agrare, ță
rănimea, după eliberarea țării, a de
venit stăpină pe pămintul pa care-1 
muncește și a putut păși pe cale* 
construirii unei vieți noi, socialisto.

In perioada cindla perioada cind virtuțile cela 
■nai reacționare ale claselor domi
nante pregăteau instaurarea dicta
turii fasciste și aruncarea țării ta 
războiul antisovietic. Petra Grasa a 
văzut In Partidul Comunist Rotata 
luptătorul cel mai hotărit și con
secvent pentru apărarea libertăților 
democratice, a independenței națto 
nale, pentru pace. In acțiunile poli-: 
tice desfășurate In țară, acolo und* 
s-a înfăptuit frontul comun al tor
țelor patriotice populare cuprinztad 
Partidul Comunist Romin, FronttM 
Plugarilor și alte organizații demo
cratice, fascismul a fost infrtnt.

In timpul celui de-ad doilea răo- 
boi mondial Petru Groza a adus *

(Continuare în pag 2)



(Urmare din pag. 1)

Mitingul de doliu ia sfîrșit. Condu
cătorii partidului și guvernului ridică 
pe umeri sicriul cu corpul neînsufle
țit al tovarășului dr. Petru Groza și 
îl depun pe un afet de tun.

In sunetele marșului funebru cor
tegiul funerar se pune în mișcare. 
In față pășesc un grup de generali 
care poartă, pe perne purpurii, ordi
nele și medaliile romînești și străine 
cu care a fost distins defunctul.

In cortegiu pășește Patriarhul Bi
sericii ortodoxe romîne, Justinian Ma
rina, însoțit de conducătorii 
ți de șefii cultelor.

încet pornește afetul de 
care se află sicriul acoperit 
pelul tricolor. El este urmat de so
ția, copiii șt ‘fceilalți membri ai fami
liei marelui dispărut, prietenii săi 
Spropiați, de conducătorii partidului 
ți guvernului, membrii Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, membrii de
legațiilor și reprezentanții de peste 
hotare.

Intr-un grup numeros pășesc mem
brii Comitetului Central al P.M.R., 
miniștri, deputați ai Marii Adunări 
Naționale, conducătorii organizațiilor 
de masă, oameni de știință și artă.

Cu pași rari, trec ostașii batalio- 
nului de onoare purtând în frunte 
drapelul patriei îndoliat și un mare 
detașament al gărzilor muncitorești.

Zeci de mii de cetățeni ai capita
lei cu drapelele tricolore și roșii cer
nite tnsoțesc pe doctorul Petru Groza 
pe ultimul său drum.
, De-a lungul străzilor în drum spre

Bisericii

tun pe 
cu dra-

cimitirul militar Ghencea, cortegiul 
funebru ă fost condus de zeci de mii 
de cetățeni ai Capitalei care au ținut 
să aducă eminentului om de stat, un 
ultim omagiu.

La balcoanele și ferestrele caselor 
de pe traseul parcurs de cortegiul 
funebru, locuitorii au arborat drapelul 
de stat al R. P. Romîne și steaguri 
roșii îndoliate, precum și portretul 
cernit al dr. Petru Groza.

In piața Teatrului Național o for
mație a gărzilor muncitorești pre
zintă onorul.

In dreptul Facultății de științe ju
ridice și al Institutului medico-far- 
maceutic, un mare număr de sfaidenți 
ati ținut să-aducă ultimul lor omagiu 
marelui dispărut.

La piața Elefterie cortegiul funebru 
s-a oprit Se oficiază .o slujbă reli
gioasă.

De-a lungul bulevardului Ardealu
lui pînă în piața Suvofcv sute de 
pionieri din Capitală cu steagurile de 
tașamentelor pionierești îndoliate au 
adus un ultim salut celui care le-a 
fost un părinte drag.

Pe platoul din fața Academiei mi
litare generale în dreptul Monumen
tului „Eroilor Patriei" se afla aliniat 
un batalion de ostași și ofițeri cu 
drapel și muzică. In momentul tre
cerii cortegiului funebru răsună co
manda de onor aducînd ultimul o- 
magiu al militarilor Forțelor noastre 
Armate, marelui om de stat dispărut.

In dreptul unităților militare prin 
fața cărora a trecut, procesiunea ii>- 
nebră a primit de asemenea onorul 
unor companii de militari cu drapelul 
îndoliat.

Ora 14. Convoiul funerar s-a o 
prit la cimitirul Ghencea.

La intrarea în cimitir o gardă mi
litară de onoare cu drapelul cernit 
prezintă onorul.

Carul mortuar se oprește în țața 
criptei de marmură albă, deschisă. De 
o parte și de alta a sicriului fac de 
gardă ofițeri superiori ai forțelor noas
tre armate. Lîngă sicriu se află eoni 
ducătorii partidului și guvernului, 
membrii Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, delegații și reprezentanții 
de peste hotare care participă la fu
neralii, atașații militari străini, mani 
brii familiei defunctului.

Patriarhul Justinian, asistat de 
înalți ierarhi, oficiază serviciul relil 
gios de înhumare.

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Ronrîne, Chivu 
Stoica, rostește apoi ultimul cuvîntde 
rămas bun.

■Răsună grave acordurile imnului 
funebru. Sicriul este coborît de pe a- 
ictul de tun și purtat pe umeri spre 
criptă de conducătorii partidului și 
guvernului nostru.

Solemn răsună acordurile Imnului 
da Stat al Republicii Populare Romî- 
ne. In semn de omagiu adus memo
riei marelui dispărut se trag 24 de 
salve de artilerie. Sicriul, este cobo- 
rit în criptă. Peste cripta, străjuită de 
Stema Republicii Populare Romîne, 
se lasă lespedea de marmoră, în care 
este săpată inscripția: „Dr. Petru Gro
za 1884—1958“.

Tăcere atitncă. Cei prezenți aduc un 
ultim omagiu memoriei eminentului 
om de stat romîn. credincios fiu al 
poporului său, neuitatul tovarăș dr. 
Petru Groza. Durerea pentru pierde
rea unuia din constructorii de frunte 
ai Rominiei socialiste călește voința și 
hotărîrea poporului nostru, care strîns 
unit în jurul partidului și guvernului 
va dobîndi noi succese pentru dezvol
tarea economiei și culturii patriei noas
tre, pentru întărirea puterii populare, 
pentru apărarea păcii în lume.

(Agerpres)

Cuvîntarea tovarășului 
Gh. Gheorghiu-Dej

Cuvîntul tovarășului Chivu Stoica
la mormîntul lui Petru Groza

t Este deosebit de grea această clipă 
In care poporul romin se desparte 
pentru totdeauna de unul din 
săi cei mai devotați, vrednici 
tabiți.

Cu adincâ înțelegere politică 
puternic spirit de 
9*tru Groza In momentele istorice

fiii 
Șl

Și
răspundere.

hotăritoare ale luptei duse de po
porul muncitor, sub conducerea 
Partidului Comunist, pentru o Ro- 
ndnie liberă și prosperă, și-a împle
tit destinul propriu cu destinul po
porului, căruia 1 s-a dăruit cu tot 
elanul puternicei sale personalități.

Figura lui de mare cetățean, de

cau-patriot devotat pînă la capăt 
zei nobile a celor ce muncesc, va 
rănune mereu luminoasă și pildui
toare, îndemn in lupta pentru pace 
și socialism.

Neuitată va fi amintirea lui Petru 
Groza in inima poporului romîn.

Adio drag si neuitat tovarăș de 
luptă.

{Urmare din pag. I) 

mare contribuție la lupta forțelor 
patriotice sub conducerea Partidu
lui Comunist pentru scoaterea țării 
din războiul antisovietic și trecerea 
ei în coaliția antihitleristă.

TOVARĂȘI ȘI PRIETENI,

După 23 August 1944, cind ta țara 
noastră avea loc o uriașă mișcare 
populară împotriva vechilor rin- 
duieli social-politice și a încercări
lor reacțiunii de a menține poporul 
rotata în lanțurile asupririi, dr. Pe
tru Groza, credincios intereselor po
porului, s-a situat în primele rin- 
duri ale forțelor patriotice demo
cratice, care, sub conducerea Par
tidului Comunist, acționau pentru 
dezvoltarea țării pe o cale nouă, 
calea democrației și progresului so
cial.

Infringing împotrivirea forțelor 
reacționare, oamenii muncii de la 
orașe și sate au adus la cirma ță
rii, la 6 martie 1945, primul gu
vern democratic din istoria Romî- 
niei — guvern prezidat de tovară
șul Petru Groza.

Unul din meritele deosebite ale 
lui Petru Groza este contribuția sa 
la înfăptuirea Republicii Populare 
Romine, la făurirea și întărirea con
tinuă a statului nostru democrat- 
popular.

Petru Groza a știut sa privească 
înainte, ințelegînd că numai pe ca
lea aratată de partidul clasei mun
citoare Romtaia poate deveni o țară 
prosperă, capabilă să asigure fiilor 
săi un nivel de trai și de cultură 
din ce in ce mai ridicat.

Petru Groza și-a ciștigat simpa
tia oamenilor muncii fără deosebire 
de naționalitate din țara noastră ca 
luptător pentru infrățirea tuturor 
celor ce muncesc, pentru dezvolta
rea economică și culturală a po
porului romîn și a minorităților na

ționale, pentru înflorirea Republicii 
Populare Romîne.
■_5 El și-a pus cu dragoste cunoști*- - 
țele și forțele sale ta slujba 
reței opere întreprinse de Partidul 
Muncitoresc Romin și statul nostru 
democrat-popular pentru ridicare* 
maselor muncitoare la lumina cul
turii, pentru dezvoltarea patrioaÂ 
niului creației populare și a tradP* 
țiilor înaintate ale culturii noastft, 
pentru înflorirea literaturii, artei, 
științei ta patria noastră socialist*.

Poporul nostru prețuiește in mod 
deosebit contribuția de seamă pe 
care a adus-o Petru Groza la În
făptuirea politicii Republicii noastre 
Populare, de apărare a păcii și fc 
micșorare a încordării intemațio*»- 
le, hotărirea cu care el s-a ridicat 
Întotdeauna împotriva planuritar 
războinice ale cercurilor agresive, 
eforturile pe care le-a depus pen
tru dezvoltarea colaborării între 
state, iară deosebire de 6istem so
cial. Prin aceasta dr. Petru Groza a 
devenit o personalitate prețuită ți 
iubită nu numai în țara noastră, ci 
*' hotare.

Groza a fost un adept sin- 
devotat al prieteniei intre 
romin și popoarele sovietf- 
militat cu convingere și ho-

și peste 
Petru 

cer și 
poporul 
ce și a, __
tărîre pentru dezvoltarea cotJ^f. 
a relațiilor frățești și a prie^^ei 
cu Uniunea Sovietică, cu China 
Populară, cu toate țările socialiste. 
In întărirea continuă a unității la
gărului țărilor socialiste în frunte 
cu Uniunea Sovietică el ' vedea pe 
drept cuvint chezășia cea mai pu
ternică a apărării păcii și una din 
condițiile esențiale ale independen
ței și suveranității țării noastre, ale 
construirii cu succes a socialisimt- 
lui.

Dr. Petru Groza nu a fost mem
bru al Partidului Muncitoresc Romin. 
dar în el clasa muncitoare, partid*! 
nostru, au avut un mare și credin
cios prieten. Legăturile trainice de 
strins» și frățească conlucrare ce 
au existat între comuniști și tova
rășul Petru Groza sint un simbol al 
unității de voință și de acțiune 
care sudează intr-un bloc pe mem
brii partidului nostru și pe toți oa
menii muncii, pe toți patrioțiî din 
țara noastră.

Cortegiul junerar. tiecind pe Calea Victoriei.

TOVARĂȘI ȘI PRIETENI, •-

Adu- 
Cen- 

Ro- 
numele

In 
nări 
trai 
mîn _ ____ __
întregului popor romin îndoliat a- 
duc un ultim salut dr. Petru Groza, 
fiu vrednic și credincios al poporu
lui romin.

Aducem mulțumirile noastre tu
turor celor care Împărtășesc 
de noi pierderea dureroasă pe 
a suferit-o țara noastră, tuturor 
prezentanților țărilor care 
la această tristă solemnitate 
lor de state, guvernelor, 
teior, partidelor, organizațiilor țț 
persoanelor care au trimis delegațf 
sau au exprimat condoleanțe.

Clasa muncitoare, țărănimea mun-* 
citoare, intelectualitatea, poporul ro~ I 
mîn și naționalitățile conlocuitoare 
din țara noastră vor păstra neștear- 
să amintirea luminoasă a celui 
a fost dr. Petru Groza.

Omagiul cel mai de preț pe 
re-1 putem aduce memoriei 
este acela de a munci cu și 
multă energie pentru victoria 
zei poporului 
varășul Petru 
c‘u abnegație 
ta clipa cînd 
tataia nobilă, 
partidului și guvernului țării să ne 
intensificăm eforturile pentru dez
voltarea economiei și culturii’ pa
triei noastre, pentru întărirea pu
terii populare, pentru apărarea 
păcii ta lume, pentru făurirea unei 
Romînii socialiste înfloritoare, țața 
a belșugului și fericirii celor cb

numele Prezidiului Marii
Naționale, al Comitetului 
al Partidului Muncitoresc 
și al guvernului, în

care

sale
mai 

catt-i
td^muncitor căreia

Groza i-a consacrat' 
toate eforturile piuă 
a încetat să-i bata 
Strins uniți în jurul

muncesc.
Adio scump prieten și tovarăș <8$

luată!



i Tineretul sportiv n pierdut 
în dr. PETRII GROZA 

prieten
cu regularitate, pentru practicarea 
exercițiilor fizice, pentru o activi
tate sportivă uimitoare la vîrsta sa. 

Oricînd i-a fost solicitat spriji
nul în vederea dezvoltării activi
tății sportive, tovarășul dr. Petru 
Groza l-a acordat din toată inima. 
Ilustrul dispărut a patronat compe
tiții de mare amploare, în care a 
fost angajat prestigiul sportiv in
ternational al patriei noastre. îmi 
amintesc și acum emoționantul mo
ment al deschiderii festive a Fes
tivalului Mondial atl Tineretului și 
Studenților de la București, 
dele cuvinte rostite atunci 
varășull dr. Petru Groza.

Prim moartea tovarășului
tru Groza, mișcarea sportivă 
patria noastră pierde un mare prie
ten, un pasionat susținător. In fa
ța mormîntului său, ne înclinăm 
frunțile și ne angajăm să-i păstrăm 
marelui dispărut o pioasă amintire.

un mare
Cu adîncâ durere l-am condus 

&pe ultimul său drum pe tovară- 
jțșul dr. Petru Groza, președin- 

Na-
dr.

Prezidiului Marii Adunări
țționale, eminent om de stat, fiu 
șcredincios al poporului nostru. Ne 
îndurerează profund dispariția din 
^mijlocul nostru a tovarășului dr. 
'•‘Petru Groza, care a fost pentru 
?noi toți, permanent, o pfldă de e- 
mergie, de muncă fără preget și
gplină de abnegație în slujba po- 
«porului și a statului democrat-
popular. Iubit și prețuit de întregul 

-nostru popor, el s-a bucurat de o 
■ deosebită simpatie din partea tine- 

<retutui.
Personaj l-am cunoscut pe tova

rășul dr. Petru Groza ca pe un 
•eminent om politic, entuziast spor- 

j !tiv și un 
i «portului.

zeci

de cal
de to-

dr. Pe
din

STUDENT DE IA fflflVERSiTAIEA fjC. I. PARHON”

PRACTICA IN NUMAR MARE SCRIMA

statornic sprijinitor al 
De nenumărate ori, 

și zeci de competiții,,la .
și-am întilnit pe stadioane, î<i mij- 
tocnl sportivilor, di seu tind cu ei, 
încurajindu-j. Deși preocupat de 
importante probleme de stat, tova
rășul dr. Petru Groza găsea timp,

MANOLE BODNARAȘ
Președintele Comitetului de Orga

nizare a U.C.F.S.

Campionatele universitare și dife
ritele competiții sportive ca caracter 
de masă au făcut cunoscuți, în toată 
țara, pe studenții de la universitatea „C. 
L Parhon" ca pe talentați fotbaliști, 
voleibaliști, handbaliști și jucători de 
tenis de masă. Că în cadrul universită
ții există și o secție de scrimă, de a- 
ceasta n-am știut însă pînă deunăzi, 
cînd... dar mai bine să vă povestim 
întîmplarea...

Intr-o bună zi, telefonista ne a- 
nttnță :

— Sînteți chemați de Universitatea 
Parhon I

Am ridicat receptorul și de la celă
lalt capăt al firului a urmat o invita
ție:

— Vă așteptăm la saia de sport a 
Universității.

— Despre ce este vorba?
— Nu vă putem spune. Veniți și veți 

vedeai... ,
Deci o surpriză...

DE UNDE SE VEDE CA STUDEN
ȚII NU ÎNDRĂGESC NUMALATLE
II SMUL, FOTBALUL ȘI TENtSUL 

DE MASA...
...In sala de sport a universității, la 

două planșe improvizate, băieți și tete 
susțineau pasionante asalturi, urmăriți

atent de un tînăr cu multiple funcții
— antrenor, arbitru, director, de con
curs. Ne-am strecurat în liniște, prin
tre cei prezent i și am urmărit specta
colul, cu răbdare și interes, pînă la 
încheierea lui—

...Deși I-am văzut sfîrșit de obo
seală, n-am ezitat să ne 
lectorului Ion Rădulescu, - 
cu multiple funcții, — pentru a ne 
pune în temă. După ce ne-a amintit că 
inițiativa creării acestei secții aparține 
catedrei de educație fizică a Universi
tății, interlocutorul nostru ne-a purtat 
în urmă cu un an arătîndu-ne că în
ceputul a fost făcut în condiții dificile
— fără echipament și materiale — dar 
cu un număr impresionant de iubitori 
ai scrimei: 60! Intre timp, lucrurile 
s-au schimbat. Noul an universitar 
a găsit centrul cu condiții materiale 
dintre cele mai hune și cu un număr 
sporit de amatori: aproape 100, re- 
prezentînd toate facultățile și institu
tele I

— De ce ați păstrat o taină desă- 
vîrșită în jurul acestei activități? In
terlocutorul nostru ne-a răspuns după 
unele ezitări :

— Voiam întîi să vedem secția pusă 
pe picioare.

adresăm 
tînărui

vechi, ele datează din... secoful frecdb
— ???
— Vreau să vâ spun că gustul petM 

tru scrimă mi l-au transmis eroii ltd 
Al. Dumas, în special d'Artagnan ți 
nedespărțiții lui prieteni, mușchetarii 
Athos, Porthos și Aramis...

Discuția a atras și pe băieți — HcĂ 
retistul Barbu Lang, anul IV geologie^ 
Al. Dan Dragu, anul HI juridice șf 
sabrerul Mircea Anghelescu, anul I fi-t 
lologie — și a cuprins și alte domenii 
de inspirație. Barbu Lang, de pildă,* 
fost fascinat de duelul dintre Schwei
tzer și Spiegleberg, eroii lui SchiHef' 
din „Hoții" după cum Al. Dan Draga 
admirase tehnica altui erou schillerian^ 
Ferdinand din „Intrigă și Iubire". In-1 
sfîrșit, cineva din grupul nostru del 
interlocutori ne-a reamintit și de urt 
alt personaj schillerian, desăvîrșit scrP 
mer, Don Carlos, din piesa cu același 
nume.
ÎNȚELEGERE, INTERES Șl PERS-1 

PECTIVE

IZVOARE VECHI 
SIUNE

Heidi Rotschm?. Emfl Vmcu și alții pot mgroșa rindurile, încă rare,
ale înotătorilor noștri de performantă

Am prezentat articol ante
rior pe cei patru înotători (Maria 
BdCi. Adrian Clanță, Alexandru Po- 

șl tbxriLw Gaminschi) care, 
părerea noaste», sînt oei mai 

încireptățiț: sj poarte anul anesta 
speranțele notației notrifoești la cam- 
pixtatoe europene. Ne-am gindit 

uneor — avtoi In față lista celor 
mai buni performeri oi lumii — ci a- 
cestor patn înotători cu șanse apro
piate pentru un loc ta fntaă — am 
mai fi pnrtut adăuga încă 
fetei mult trei nnisne. Ne am 
prom'.il Cînd la Gabriela 
care, întrecînd în repetate 
Gardurile probelor de 100
bras, a reușit spre sfîrșitul anului să 
se apropie de un plafon internațional; 
la proba clasică (200 m.) aa.e va fi
gura pe programul carnpionate'or «u- 
napeme ascensiunea Gabrietei Mange- 
zius s-a oprit deocamdată. Foarte a- 
proape de înotătoarea înregistrată pe 
Locul 18 (Lebediwv — U.R.S.S. :

,2) în listele statisticienilor. De 
im ezitat aAunci să atribusu șanse

două, sau 
fi oprift «n 
Mangezius 
rîndtiri re- 
și 200 m.

și Ciaitrielei M-angeztas? Pentru că 
la această probă prin excelență „eu
ropeană” 17 înotătoare... din 18 vor 
fi probabil prezente în capitala Unga
riei în timpul campionatelor europene. 
Am stat în dilemă și în fața rezulta
tului reușit de Felix Heitz (2:44,8 pe 
200 m. bras) dar am ezitat să-l 
tn considerație, deoarece el a 
realizat Ia începutul sezonului, 
ca rezultatele ulterioare să-i mai 
finme valoarea.

Dar, «ieși stint ctonsMerate 
vanimantul nr. 1, campionatele 
peme de la Budapesta nu pot 
oMectivul principat aii natației
neșt; pentru anul 1958. Să vedem 
așadar care sînt elementele care vin să 
sporească rîndurile încă sărace ale 
înotătorilor fnuintași, așa oitnii lasă să 
se înțeleagă rezultatele înregistrate 
în s«voniiii trecut. Desigur ciă cei 

mai susceptibili de progres sînt ju
niorii Vj mai amintiți, de pildă, de 
ascensiunea înotătoarei din Lugoj, 
Heidi Rotsching... Pe tabela primelor 
zece perfarmere ale anului 1956 la

luăm 
fost 
fără 
con-

oa e-
GUbOr 

forma 
romî-

vedere

La citeva arene de popice din București
O sală dreptunghiulară, cu două piste 

lungi și netede despărțite prin jgheabul 
biletor. O sală înzestrată cu tot utilajuil 
modern, curată, aerisită și bine ilum: 
nartă — așa arată arenele de popice ale 
colectivelor Recolta MAS, Emergja 23 
August FI. roșie Victoria Socialistă, 
Progresul Justiția și Laminorul De 
altfel cînd am plecat în raidul nostru 
pe la arenole din Capitală, așa ne.am 
închipuit o pistă de popice. Numai că 
— din păcate — o serie de colective 
desconsiderînd acest sport, dau o altă 
înfățișare acestor baze, intreținîn.ckide 
în conditiuni necorespunzătoare

dru. membru în comisia orășenească 
de popice, că vestiarul a fost închiriat 
și este folosit ca locuință I Apoi am 
constatat că sala este lăsată aproape 
în părăsire: becuri insuficiente, praf 
și1 murdărie pe piste și scaune, trusa 
de medicamente fără... medicamente, 
iar linoleumul de pe pragurile de lan
sare complet deteriorat.

Aspecte asemănătoare aim găsit și La 
arenele Locomotiva Giulești și Emer- 
gia din parcul I. V. Stalin: murdărie,

Ș>praf, materiale nacorespunzătoare 
insuficientă încălzire.

NU AVEM LEMNE

NEGLIJENTA

arenaPrimiil popas l-am făcut la
Locomotiva D.T.R.N.A., tocmai în ziua 
Cînd se disputam ultimele întreceri fe
minine din cadrul cupei „30 Decem
brie”. Jucătoade erai foarte supărate 
Aveam și motiv: pragul de lansare 
defectuos. ambele piste crăpate, crucea 
popicelor spartă, și în plus popicele 
fără armătură. Toate la un loc le-am 
împiedicat 
pe măsura

să realizeze performant'» 
posibilităților ior

TREI ARENE... GEMENEI

Progresul Gospodării dom.Pe arena
nea o liniște deplină. La un moment 
'dat cineva a ieșit pe ușa vestiarului. 
'Am întrebat itnde-1 putem găsi pe 
administratorul bazei. Ni s-a spus: 
sfNu-1 cunosc, sînt mutat de puțin 
timp aici”.

Nu ne-a surprins răspunsul pentru 
că aflasem deja de la însoțitorul nos- 
tau, maestrul sportului Andrei Alexan.

Speram că poposind la arena 
roșie Belvedere ne vom dezmorți 
puțin de frigul care ne ajunsese pînă 
ia oase. Dar, în sadă parcă era mai 
frig decît afară 1 Intendentul ne-a 
lămurit însă imediat: „Ce să facem, 
nu avem lemne l“.

Defecțiunile de la seîndurile de lan
sare, pernele rupte de la pistă și în 
plus faptul că aici nu pot fi găzduite 
concursuri din caiuza frigului, vorbesc 
de la sine despre lipsa de spirit gos
podăresc.

Am privit au părere de rău aceste 
arene, bunuri obștești lăsate în voia 
soartei. Din această cauză popicarii 
sînt obligați, acum în preajma noului 
campionat republican, să.și înceteze 
activitatea deoarece nu au suficiente 
materiale și ootidîțiî de pregătire. Spe
răm că organele competente își vor 
spune cuvîntal, luînj măsurile cores
punzătoare.

FI.

100 m. liber, Ratsrtfwng ocupa ktsiif 
Gouim tump (1 : 15.1) oare rox-i dă
dea drqoful do'Jt la categmia a 11-a 
die clasificare. Fără condiții satisfaci 
toace de .pregătire (La Uigoj nu e- 
xistă bazin acoperit) Heidi Rotsching 
a începui sezor»:ii 1957 înotând distan
ța <fe 100 m. liber în 1:16,0. A co- 
borît apoi la 1:13,9—1:11,9—1:10,9 (în 
serii la campionatele reputate ante de 
seniori) — 1:10,0 (ân finală) pre
luând «ie la 1 : 10,9 șefia celor mai 
tome crawltsfe aJe țării. Pe foarte 
mulți o asemenea ascensiune rapidă 
obținută farg o perioadă nounală de 
pregătire i-a uluit; dar progresul lui 
Kortsching își găsea explicația in ferp- 
tal că antrenorul ei, los.it Pali Toții, 
s-a priceput să compenseze lipsa ei 
de pregăfire fizică printr-o tehnică 
eficace. Bineînțeles că și pregătirea 
fizică a lui Rotsching se ameliora 
pe măsură ce reauftatele ei se apro
piau de timpul record 1 :10,0. In ce 
constă aceasta superioritate tehnică 
ou ajuta.ui căreia Rotsching a între
cut, în scurt timp, o serie de înotă
toare care o precedau pînă atunci pe 
lista aelor mai bune performere la 
100 m. liber? Secretul craulului îm
bunătățit al hu Rotschfog — ne spu
nea ontrenorail ei — rezidă în lucrul 
pic toare!or Acțiunea Ier se destoșoară 
In Întregime sub suntafafa apei, fppt 
care în!es.r»ște corțxinij o poziție 
m.nantă: capui șj rimerh fiind mai 
degajați lasă înotătoarei posibilita
tea să-și treacă efortul la tucrirt bra
țelor. In felul acert t șj inspirația se 
face aproape de suprafața apei, inlă- 
turîndu-se mișcările de frînare prin 
răsucirea trunchiului și a capului. 
Ne-a părut bine cînd. spre sfîrșitul 
seaormhti, am văzut pe antrereMcea 
Paula Enăceami exersînri cti elevele 
sale, de asemenea fruntașe ale pro
bei de 100 m. liber, bătaia „scufun
dată a picioarelor”.

Un „corespondent'' fericit pentru 
Heidi Rotsching găsim în proba 
masqulină în persoaaia juniorului 
Emil Voiau, Elev sîrguincins al antee- 
nomilui Teodor Angetescu, 
îmbunătățit și el tehnica 
■statindci-se la 16 ani, cîți 
fruntea cefor mai valoroși 
țăriî (bazin 
valoric oste 
1 :05,0 (timp 
lista primitor 
șitul anufui 1956) la 1 : 00,3...

Rotsching și Voicu nu start însă 
singurele clemente tinere care au pro
gresat simțitor în timpul sezonului 
frecirt. Mai putem cita aici și pe 
Margareta Wiftgeargein, Jngrid Rothe, 
Maria Kasooitz. Astrid Wachter, Ma
ria Dan, Nicolae Toth. Valeriu Budai, 
Cornel Mocanti (liber), Enike Hagy. 
Sanda Iordan, Fiorentina Rambosek, 
Helga Geiser, Elena Ghirtca. Iudith 
Orosz, Alexandru Stefan. Petre Che- 
tan, Loan Gonczi, Scredai Nagy 
(bras). Henriette Țincoca, Nicoleta 
Ștefănesau, Eva Banfi, lldiko Csor- 
das, Mihai Vasiliu, Tiberiu Ghidate, 
Ladislau Daroczi (spate) și Elisabe- 
ta llratu, Ștefan Kroner (flutrre). 

De la toți aceștia, ca și de la alții 
așteptăm și în cursul acestui an noi 
și însemnate progrese.

Vriei și-a 
stiMvi in- 
numără, în 
sprinteri ai
Saltul său-de 50 m ).

inipresjariant : de la 
cti care nu figura pe 

zece performeri la sfîr-

TR. IOANIȚESCU G. NICQLAESCU

_LectoruI Ion Rădulescu ne-a îmj 
părtâșit bucuria pentru înțelegerea Cflr 
se acordă acestei discipline, afit din: 
partea conducerii universității, cît și 
din partea multor cadre didactice; 
Ceva mai mult. Ia cîteva antrenament» 
aie secției au fost prezenți și antren 
nori dintre cei mai cunoscuți, ca Gh. 
Man, C. Panescu, Gh. Nițu și chiar 
reprezentanți ai forului de specialitate» 
care s-au oferit să acorde un larg 
sprijin studenților iubitori ai scrimeij 

Despre perspectivele tinerilor scrP 
merj de la universitatea „C. I. Parhon" 
am putut cunoaște părerea unei per-! 
soane autorizate, prezentă in sală» 
antrenoarea de stat Ruxandra lonescu: 
„Acest mic nucleu de iubitori ai scrk 
mei reprezintă un început bun și utit 
pentru mișcarea noastră sportivă. Con
duși de un antrenor entuziast și com
petent, tinerii scritneri de la aceastS 
universitate sînt capabili să progre-' 
sere în scurt timp și, firește dacă vor 
persevera, . ■ _ ■ - —
în curînd, 
lor".

Iată — 
și propus 
nu prea îndepărtat.

TIBERIU STAMA

Urt arbitru face o interesantă propunere

PENTRU O PA
NOU A

n-am putut desluși 
ales a studentelor,

de

tfl-

La prima 
taina afinității, mai 
cu scrima.

— Probabil că sînteți nelipsite 
la concursurile internaționale I

— Mai mult, chiar și de la cele 
terne...

Părăsind planșa, două dintre prota
gonistele întilnirii ne-au redat cîteva 
impresii de la ultimul concurs inter
național de scrima din sala Pkireasca. 
Bineînțeles că aprecierile erau împăr
țite. Una fusese incîntată de maghia
rele Szekelly Tiborne și Katalme Ju- 

Stroh din 
noastră

hasz, cealaltă de Helga ! 
R.F.G. și de compatrioata 
Maria Taitiș Vicol.

— Totuși — a ținut să ne t______
Elena Beldie, anul III fizică — afini
tățile inele cu scrima sini ceva mai

vor face să se vorbeascS 
mai pe larg, de calitatea

precizeze de fapt — ceea ce ne-am 
să tratăm într-un reportaj

Concursuri populare pentru automobiliști!
Ieri am primit te redacție vizita 

arbrbrului de motecteksm WILLI 
HORNISCHER. Cu vodubiliiatea-i bine 
cunoscută m cercul iubitorilor spor
tului cu motor ol ne-a intr-adus in 
toate „tainele” activității de terr.a 
a motocicbștjilor. Bine — și mai ales 
exact — tntormat W. H->raischer 
e6te intoîxieauna o adevărată enci
clopedie, gate să te ajute la com
pletarea unei fișe de performanțe, 
să-ți amintească data la care s-a 
desfășurat un campionat sau un 
concurs de motociciism. De această 
dată vroia insă să ne facă o pro
punere izvorită din dorința de a 
contribui la o cit mei largă răspân
dire a sport-^ui cu motor. Socotind 
interesantă propunerea sa vom reda 
„in text prescurtat” discuția pe care 
am purtat-o pe această temă.

— M-am gindit mult la un lucru: 
cum am putea să stimulăm o parti
cipare bogata la concursurile de au
tomobilism. Și după părerea mea 
cred că am găsit o soluție bună.

— Sintem curioși, deoarece rezol
varea acestei probleme depinde di
rect de construirea unor mașini spe
ciale de cunse, deci de mărimea par
cului.

— Da și nu! Da pentru că in
tr-adevăr este vorba de mărirea par
cului și nu, deoarece nu este vorba 
de mașini speciale. După cum fireș
te bănuiești parcul conține destule 
mașini de serie. Mă refer la reali
zarea unor concursuri pentru auto
mobilele de serie, obișnufte.

— In cazul acesta este vorba de 
concursuri populare ?

— Da. Concursuri populare care 
să angreneze pe posesorii mașinilor 
mici, autoturismelor, în întreceri cu 
caracter de masă. In Capitală ca și 
în provincie se află multe Wartbur- 
guri, Pobede, Moscviciuri, Skode șl 
alte mărci de automobile. Posesorii 
lor pot fi tot atiția concurenți, la 
inft-eceri de regularitate pe distanțe 
de 189—220 km.

— înseamnă că vom putea vedea 
de exemplu pe maestra emerită a 
sportului Angelica Rozeanu concu- 
rînd alături de 
sportului Iosif 
sportului Marin 
să-l întreacă...

maestrul emerit al 
Sirbu, pe maestrul 
Dochillță încercând 
în clasament pe

maestrul sportului Constantin Du
mitrescu și toate acestea nu la te-

nis de masă, tir sau ciclism ci Ia 
automobilism !

— Chiar așa. Dar numele ipe care 
le-ai enumerat sint prea puține pen
tru a putea <la o imagine asupra 
numărului mare de concurenți care 
se pot prezenta Ia startul unei ase
menea competiții. Și dacă îmi este 
permis nici ia capitolul „rivalități" 
nu s-au epuizat toate exemplele.

— Pentru a fi insă mai clar n-ai 
vrea să ne exipbci „da capo al fine" 
mecamismul urmi astfel de concurs?

— Cu plăcere. Iată de pildă să 
presupunem că 
S-au prezentat 
Prin regulament 
orară și timpul 
parcurgă fiecare 
București—Sinara—București, 
și concurenții pornesc să acopere 
traseul. Pe marginea șoseiii, la anu
mite distanțe, se află posturi secre
te de control care verifică timpul 
de trecere și alte posturi oficiale 
care notează în fișă timpul realizat. 
După sosirea tuturor mașinilor Ia 
București se controlează fișele pe- 
nalizindu-se întirzieriSe. Pentru de
partajare concurenții vor trebui să 
mai treacă și examenul unor probe 
de îndeminare și suplețe. Cei care 
vor avea 0 puncte penalizare la aco
perirea traseului și vor realiza un 
punctaj bun Ia probele de indemi- 
nare și suplețe se vor afla firește 
în fruntea clasamentului.

— Acum este intr-adevăr clar șl 
propunerea pe care o faceți este mi-: 
nunată. In afara faptului că vor fi 
angrenați 
într-o activitate sportivă organizată 
se va putea face și o selecție a vii-: 
terilor automobiliști de perforemanță-

Am mulțumit arbitrului WiilM 
Homischer pentru judicioasa sa pro
punere asigurmdu-I că ea va găsi 
un ecou favorabil în rândurile pose
sorilor de autoturisme. Firește na 
socotim însă că propunerea este 
completă. Ei i se mai pot aduce 
multe îmbunătățiri, adăugiri sau mo
dificări, și de aceea rugăm pe cei 
care se interesează de acest gen de 
competiții să-și scrie părerea lor pe 
adresa inspecției de auto-moto din 
U.C.F.S.

ne aflăm la start. 
50 de concurenți. 
este fixată medi» 

în care trebuie să 
ruta — să spunem 

Start!

■posesorii autoturismelor

H. NAUM



runde—prea mult pentru finala 
unui campionat de șah I

La Pokljnka, în Tugosîavttt

Fondiști! romîni și în special DINU PETRE, 
au reprezentat cu cinste schiul romînesc

Campionatul de șah s-a terminat 
Ură să ne aducă dezlegarea pe care 
• așteptam, fără să stabilească pe 
■oul campion. Acest deznodămînt în 

doi sau mai mulți jucători se 
dasează la egalitate de puncte pe 
primul loc, după consumarea tuturor 
partidelor nu este inedit, ba mai mult 
începe să capete o tradiție în istoria 
campionatelor de șah ale R.P.R. Să 
amintim că din cele 10 ediții desfă- 
furate pînă acum, mai mult de jumă
tate (6) s-au soldat cu un rezultat 
■edecis, necesitînd un meci sau un 
■meci-tumeu suplimentar pentru de
semnarea celui mai puternic.

Sincer vorbind, nu ne așteptam ca 
In acest an să se repete situația din 
1949. 1951, 1952. 1953 și 1955. Moti
vul' finala număra cu patru runde 
mal mult decît în mod obișnuit și 
sner.-m că de-a lungul acestui verita
bil maraton șahist va fi vreme sufi
cientă ca cel mai bun să se distan
țeze să-și dovedească superioritatea. 
S: totuși nu s-a întîmplaf așa, și — 
paradoxal — chiar din cauza formu
lei din acest an a campionatului. Din 
•cest punct de vedere sistemul a- 
dontat se arată vicios și cu siguranță 
eă ne viitor își pierde rațiunea de a 
ez’sta. fn fond, menirea campionatu
lui este să desemneze pe cel mai buH 
Țncător și nicidecum pe cel mai rezis
tent, pe posesorul celui mai puternic 
ritflu. Supunerea partlcipantilor la e- 
Tortnrl de asemenea intensitate, la tm 
«cnsum nervos exagerat, mi foio- 
■serie nici pregătirii jucătorilor, nici 
'ridicării măiestriei și cu atlt mai pU- 
fln calității jocului. Toate campiona
tele naționale din alte țări nu depă
șesc cifra de 20 jucători și rareori un 
Turneu Internațional (inclusiv cele 
Tonale și interzonale) se întinde pe 
anal mult de 19 rîinde. Doar mechil 
Tentm campionatul mondial, cea mai 
Ttînnă competiție șshistă, progra
mează 24 partide. Dar... să păstrăm 
proporțiile. Turneul eandfdaților de 
Ha care a numărat 28 de run-
fle a rămas ca un record de durată Iri 
mffi de după răizboi. Și însuși faptul 
M formula a fost imediat modificată, 
•emonstrează clar că nu era viabilă. 
1 O scurtă privire pe filmul finalei 
4fovedeș+e justețea afirmațiilor noas
tre Fără îndoială că „eroui“ campio- 
vwtvlui din acest an răimîne tînărul 
timișorean Alexandru Gunsberger. El 
•-a prezentat la întrecere înarmat cu 
intimele noutăți teoretice, hotărît să 
•ealizeze o mare performanță. In pri- 
««ele 15 partide (pe care le luăm ca 
«eper în analiza noastră) Gunsberger 
<a demonstrat toată gama posibilită
ților sale șahiste acumulînd ll’/a 
țpurrte (peste 76 la sirtă) și colecțio- 
mtnd un număr record de 9 victorii în 
iparti de exclusiv de bună calitate. 
•Pentru un turneu obișnuit, un aseme- 
aea tur de forță, era suficient ca să

Tabelul celui de
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1 2 5 4 5 6 7 & 9 10 H 12131*15 16 1718 19202/2223
1 1l% % % % 1 0 1 1 1 1 % 7z 1 7z 1 Vi 0 1 1
2 TfiOMWESfU o1 l’% % % Vz % 1 1 1 1 7z 0 % 1 1 1 7z 1 1 % 1
5 SZAbO % % Ml 1 1 1 7z 1 7z % 0 1 1 0 7i 1 0 7z 7i 1 0 7z
4- PAVLGV % %T % 1 % % % 7z. 7z % 7z 7i 71 1 1 7z 7z 1 7z
5 GHlTESCU 71 % 0 % 0 % 1 1 /z 7z 1 1 1 1 0 7i 7z 71 % 1 0
6 DRIMFR Vz % 'k 0 \T %i % 0 % % % 1 7z 7z 0 '4 1 Vz 1 1
7 AlEXAM&fîKCU 0 % 0 % </z % 0 7z 1 7i 7z 7z 0 7* 71 1 7i 1 1 1 1
d BALANEL 1 0 % 0 % T-5^ 0 7z 7i 7i 1 71 71 7z 0 7z 1 % 4 1
9 CIOCÎLTEA % 0 0 0 % 1 1/z 1 0 % 1 0 7z 7z 1 7z 1 7z 7z 1 7i 1
10 NE6REA 0 0 % 0 % 0 % i 0 7z 7a 1 0 7i 1 1 7z 7z 1 1 I7
11 STANCIO 0 0 % % 0 0 % % 1 1 % % 7i 1 7i 7z 7z 7i
12 SEICHES 0 % 7 % % % 0 7i 0 1 7i 1 7z 7 7i 7z 7z 7i 7i
15 SOOS 0 0 0 % 7z 1 7z CT 7z G % 71 7i 7z 7i 7z
11 RADULESCU % % 0 0 % % 0 0 7z 7. % 77^ i Vi % % 7z 1 1 0 %
15 ■¥ 0 1 % 0 0 4 4 0 0 0 o\ am^Giaani
16 RADOVicî % 0 % 0 fA 0 7z 7i 7i 7i 0 i 1 0 1 0 1
îrCkETULtSCU 0 0 0 D 4 % Vz % 7z 0 G Vi 7i 7z % % 7i 1 7i 1 IÎ7
?<s MIT STL LU 71 0 % 1 0 1 0 0 7i 7z 7i 7i 0 71 7z 7z 7i 7z 0 %
w NACHT 0 0 & y* % 7z % /z % 7z 7i 7z 0 7z 7i 7i 0 7z 1
2’0 COSTEA % 0 % % 0 0 0 Vz 7z 7i 7i % 0 1 1 0 7i % 1 7i %
211 SEÎMEÂHV 0 % 0 0 0 7 7t Vi 0 0 0 7i 7i 1 7i P”

PUȘCAȘU 0 â If 0 0 0 7z 0 0 71 % 1 1 0 1 7z 7i
WEAM % & 1 V 7i 7 0 7i 0 0 — £ 0 7i 0 7-

asigure victoria finală. Mai ales că 
cel mai apropiat urmăritor era la un 
punct și jumătate în urmă. Es<te in
teresant să arătăm cum se prezenta 
clasamentul fruntașilor după 15 par
tide: 1. Gunsberger 11’/2, 2. Ciocîltea 
10, 3. Alexandrescu 9r/2, 4—5. Drimcr, 
Ghițescu 9, 6—7. Pavlov, Troianescu 
8V2. 8—9. Bălănel. Szabo 7*/a.

In acel moment însă s-aîi petrecut 
două evenimente pe care nici cei 
mai clar văzători cronicari nu 1e-ar 
fi putut prevedea: prăbușirea com
pletă a lui Ciocîltea și revenirea ex
cepțională a Dr. Troianescu care cu 
o serie senzațională de 6 victorii și 0 
remiză în ultimele 7 runde egalează 
literalmente pe „linia de sosire’ pe 
Gunsberger.

Fără îndoială că apreciind la ade
vărata valoare jocul lui Gunsberger 
trebuie să-i reproșăm faptul că nu a 
știut deloc să-și dozeze forțele și că 
în momentul cînd deținea un avans 
decisiv a schimbat tactica adoptînd 
un joc pasiv și lipsit de perspective 
Indiferent însă de condițiile con
cursului, de șansa sau neșansa din 
unele partide (aceasta ține de șah) 
trebuie să subliniem finișul lui Troia
nescu — de altfel singura parte a 
concursului pe care a jucat-o la a- 
devărata sa valoare — si modul de-a 
dreptul unic în eare a forțat egalita
tea finală. Faptul câ în unele partide 
din această parte a turneului a stat 
mai slab este explicabil. Troianescu 
mizase totul pe o carte și juca de 
așa manieră Incit remiza era de la 
Început exclusă. Acum desigur meciul 
direct dintre cei doi protagoniști va 
decide pe cel mai puternic. O con
fruntare care se anunță pe cît de di
ficilă pe de interesantă.

Fără a fi ironici, vom spune că sin
gurul fapt pozitiv al formulei adop
tate l-a constituit posibilitatea de 
consacrare ce i s-a dat unui tînăr. 
Este vorba de Mircea Pavlov, ad
mis In finală în ultimul moment sau 
cum s-ar spune intrat pe „scara de 
serviciu’ și care acum pășește pe 
poarta principală a mișcării noastre 
șahiste. Pavlov a demonstrat înainte 
de toate excelente calități de luptă
tor. El a realizat cel mai mare număr 
de remize (16) dar în cel puțin ju
mătate din ele a luptat viguros și nu 
rareori în poziții vădit inferioare. 
Deși în jocul său mai lipsește încă 
siguranța maestrului, deși de cîteva 
ori Pavlov a arătat că nu posedă teh
nica realizării avantajului, deși re
pertoriul deschiderilor sale mai tre
buie serios lărgit și ameliorat el s-a 
impus ca un real și valoros talent de' 
la care așteptăm noi confirmări ale 
valorii.

Despre ceilalți concurenți în cro
nica noastră viitoare.

VALERIU CHIOSE

al X.lea campionat de șah al R. P. R.

Talentatul nostru junior Dinu Petre în plină cursă
Se pare că pîrtiile din Iugoslavia 

sînt de bun augur pentru schiorii ro
mîni. Intr-adevăr, în 1956 Mihail Bîră 
a cucerit la Popova Sapka trei titlu
ri, în 1957 Petre Clinei și Come! Tă
băraș au ocupat primele două locuri 
la slalom uriaș în concursul de la 

Jahorina, iar în prima săptămînă a 
acestui an Dinu Petre a oucerit locul 
de onoare în proba de 10 km. junio
ri în concursul disputat la Pokljnka, 
în munții Sloveniei. De altfel, întrea
ga deplasare poate fi considerată mul
țumitoare, deoarece patru din cei 
cinci fondiști, toți din Bușteni, au 
avut o comportare frumoasă.

Să lăsăm să ne vorbească însă des
pre deplasarea la Pokljnka prof. 
Anghel Vrabie conducătorul și an
trenorul lotului, și Dinu Petre, per
formerul echipei romîne:

„Concursul s-a bucurat de o or
ganizare foarte bună — a început 
să ne povestească prof. Anghel Vra
bie — care a contribuit la norma
la desfășurare a probelor. Zăpada 
a fost puțină și în unele locuri, în 
timpul probelor, a „ieșit" iarba și 
pămîntul. In proba de juniori, Dinu 
Petre a avut o comportare excelentă 
și a dovedit o superioritate care i-a 
permis să cîștige proba de 10 km„ 
la care au participat în total 38 con
curenți, cu un avans de un minut. 
La seniori, Manele Aldescu și Ste- 
lian Drăguș au concurat bolnavi', 
ceea ce firește i-a făcut să se com
porte sub valoarea reală. Bine a 
mers C. Enache, care, deși de.abia 
își scosese ghipsul de la brațul ac
cidentat, a avut un ritm susținut, re
gulat și a întrecut o seamă de valo
roși concurenți din Italia, Polonia, 
Austria și Iugoslavia. Necorespunză- 
for a fost I. Supeală, a cărui com
portare slabă este inexplicabilă.

Concursul a fost foarte disputat și 
a marcat superioritatea fondiștilor 
polonezi, care au ocupat primele două 
locuri (Andrei Mataj și Kazimir 
Zelek), urmați de italianul Bernardi 
Primul concurent rom!n, C. Enache 
s-a clasat pe locul cinci, iar Aldescu. 
care era de fapt „omul numărul
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unu’, bolnav, a venit pe locul opt 
Precizez că pîrtia a avut multe va. 
rialii de direcție, hopuri mici și 
multe, fapt care avantaja folosirea 
forțe.".

DINU PETRE...
...ne-a vorbit cam emoționat, cum 

a fost de altfel și în timpul cursei- 
„Am plecat din start al 17-1ea și 
am început proba foarte emoționat. 
Pe parcurs însă, îndrumările prof. 
Vrabie mi-au indicat să iau avans 
și la un moment dat aveam 30 de 
secunde avantaj. Am prins curaj și, 
ajutat și de ceara bună, am „tras" 
și m-am distanțat, cucerind astfel 
primul loc. cu un minut și o secun
dă avans față de italianul Aldo Pil
ier. Mă bucur foarte mult de a- 
ceastă primă victorie internațională, 
care sper să nu fie și ultima. Am 
simțit acum din plin, rodul pregăti
rilor efectuate la Sverdlovsk, sub în
drumarea antrenorilor L. Dimttrîev și 
D. Frățilă. Mulțumesc însă în special 
antrenorului N. Burchî, de la Vo
ința Sinaia, căruia îi datorez în cea

Spartachiada nu înseamnă doar întreceri 
de .șah și tenis de masă...

Doar cîteva săptămîni au mai ră
mas pînă la terminarea primei etape 
a Spartachiadei de iarnă a tineretu
lui. In cele mai multe colective 
sportive acest răstimp este folosit 
din plin pentru organizarea concur
surilor în celle 7 ramuri de sport. In 
unde colective, cum ar fi de pildă 
Gara de Nord, Textil Confecții și 
Gri vița Roșie din Capitală, preocu
parea pentru desfășurarea întreceri, 
lor Spartachiadei în oele mai bune 
condițiuni este „la ordinea zilei". In 
unele locuri s-au alcătuit comisii 
speciale de organizare pe fiecare ra
mură de sport în parte, s-a încre
dințat celor mai pricepuți antrenori 
și tehnicieni sarcina de a răspunde 
de pregătirea concurent dor, s-au luat 
măsuri pentnu amenajarea corespun
zătoare a bazelor sportive. Firește, 
începutul a fost făcut cu concursu
rile mai puțin pretențioase din punct 
de vedere al organizării. N.u-i deci 
de mirare că mai toate știrile oare 
ne-au sosit pînă acrim la redacție 
despre desfășurarea Spartachiadei 
vorbeau de întreceri de șah și tenis 
de masă. Intr-adevăr, pentru aceste 
două sporturi se poate găsi cu ușu
rință. un loc de disputare, la clubul 
întreprinderii sau în orice încăpere 
mai spațioasă (săli de festivități, să
li de cantină etc.). Dacă ar fi să 
privim desfășurarea Spartachiadei nu
mai sub prisma „afluxului" de în
treceri de tenis de masă și șah, si
tuația s-ar prezenta cum nu se 
poate mai bine. Ce ne facem însă 
eu celelalte discipline înscrise în 
program?

Din păcate, acestea nu sînt privite 
cu atenția cuvenită. Gimnastica pre
tinde desigur o pregătire prealabilă 
mai intensă, decît cea necesară par
ticipării la un concurs — să zicem 
— de tenis de masă. Dar faptul că 
proba de gimnastică nu cere altceva 
participanților decît să execute e- 
xercfțiile G.M.A. gradul 1, exerciții 
cunoscute desigur de fiecare dintre 
purtătorii insignei, constituie un sti
mulent, un argument în plus pentru 
a înregistra un adevărat „record" 
de înscrieri pe listele de concurs la 
gimnastică. Dacă totuși nu se în- 
tfmplă așa, vina este în mare măsu
ră a comisiilor de organiziare, care 
nu popularizează cu destulă eficien
ță regulamentul și nici nu se în
grijesc cum se- cuvine de o partici
pare proporțională a membrilor -’e 
colectiv, la toate cele șapte discipli- 

mai mare măsură nivelul de pregăv 
tire la care am ajuns".

CEI CINCI...
...fondiști care au concurat la’ 

Bled au și plecat spre Poiana StaJ 
lin, unde vor participa azi și mîine 
la întrecerile organizate de Dinamo 
și Voința. Dinamo organizează „Cupa 
Dinamo" pentru probele de slalom 
special și slalom uriaș, care se 
vor disputa în Kantzer și pro
babil pe Sulinar. Voința or« 
ganizează „Cupa Poiana" în ca
drul căreia se vor disputa următoa
rele probe de fond: 15 km. și ștafe
ta 4 x 10 km. (seniori), 5 km. și 
ștafeta 3x5 km. (senioare), 5 km. 
(junioare) 10 km. (juniori) și sări
turi speciale de la trambulina mijlo
cie.

întrecerile de azi și mîine consti-i 
tuie ultimul prilej de verificare și de 
selecție al schiorilor fruntași (fon- 
diști. coboritori și săritori), care vor 
participa în săptăminHe viitoare la 
o serie de importante concursuri in
ternaționale. în Polonia (la ZakonaJ 
ne) și în Ungaria (în munții Ma
tra).

D. STANCULESCU

Concurs atletic de sală
la Oradea

Antrenoarea Irma Kiss ne informează 
despre un concurs atletic desfășurat re
cent la Oradea, în sala Dlnamo.

Concursul a avut loc sub forma unul 
triatlon și s-a bucurat de participarea 
a peste 70 de atleți și atlete. Primele 
locuri șl cupele puse in joc au revenit 
Victoriei Pazmany (Știința), la fete, și 
tui Mihai M-ărunțelu (Dlnamo) la băieți. 
Iată rezultatele individuale pe prob’e. 
Fete. 39 m. plat: 1. Pazmany 4,6 sec.; 2. 
Pakozdi 4,6 sec.; 3. Ando 4,7 sec.; greu
tate: 1. Reiter 9,02 «n.: 2. Pazmany 8.9^^^ 
m.; 3. Ionescu ».5O m.; lungime: 
many 4,88 m.; 2. Ando 4,39 m.; 3. 
lagyi 4,36 m. Băieți. 30 m. plat: 1. Mlăl- 
runțelu 4,1 sec.; 2. Flora 4,3 sec.; 3. Pop 
4.3 sec.; greutaite (6 kg.): 1. Flora 13,67 
m.; 2. Zabojszki 11,45 m.; 3. Pop 11,33 m; 
lungime: 1. Mărunțelu 6,36 m.; 2. Hadfa- 
ludi r,93 m.; 3. Zabojski 5,80 m.

ne sportive. Un alt sport „vitregit" 
pînă acum se pare a fi trînta. Or, 
este binecunoscut faptul că pentru 
organizarea întrecerilor de trîntă nu 
este necesar mai mult de o sală de 
antrenament oarecare, unde 6e poa
te pune o saltea de concurs. Dacă 
am căută printre tineri pe cei dorni
ci să-și „încerce puterea”, fără doar 
și poate că am găsi un număr apre
ciabil de „voinici”. De ce deci 
să nu canalizăm această dorință, 
chemî.ndu-i pe cei în cauză să s«g 
întreacă pe salteaua de trîntă? E-" 
xistă. în sfîrșiț, încă o categorie de 
sporturi care se manifestă deocam
dată desta.1 de anemic în Spartachi. 
adă. Eete vorba, după cum vă în
chipuiți, de sporturile de iarnă. Se 
vor găsi poate unii să ne răspundă 
în replică: „Bine, dar nu sînt condi
ții atmosferice. Doar n-o să organi
zăm concursuri de schi fără zăpadă!" 
Este perfect adevărat. Nimeni nu 
poate cere așa ceva. După cum e 
adevărat și faptul că iarna aceasta 
este deosebit de capricioasă, trecînd 
CU o uimitoare ușurință de la geru
rile cele mai ștrașnice la soarele 
cel mai îmbietor! Organizatorii în
trecerilor din cadrul Spartachiadei 
au însă datoria de a fi gata pregăti
ți în orice moment, aflîndu-se în 
situația de a profita din plin, la 
momentul oportun, de zăpada și ghea
ță oare s-ar Ivi pe neașteptate Ia" 
dacă gheața și zăpada, cele două 
„elemente" absolut necesare practi
cării schiului, patinajului și săniu. 
șului, se vor lăsa prea mult aștep
tate, nimic nu ne împiedică să îna 
locuim aceste sporturi cu altele, așa 
cum s-a făcut în anii trecuți — cu 
deplin succes — în regiunile Ora
dea și Constanța.

Arătam mai sus că n-au rămas 
decît cîteva săptămîni pînă la ter
minarea primei etape a Spartaehia- 
deî. De la 10 februarie, cei mai buni 
concurenfi din etapa pe colective vor 
porni să-și măsoare forțele în eta
pa raională. Consiliile nou alese ale 
colectivelor sportive, care și-au șl 
înscris în „palmares" primele suc
cese, trebuie să-șî îndrepte atenția 
spre cuprinderea nu numai a unuî 
număr cît mai mare de membri în 
Spartachîadă, dar șl spre o part’d-' 
pare numeroasă Ia toate cefe șapte 
discipline sportive. Și aceasta. în 
fîmmil de 4 săptămîni, cît le md dă 
răgaz... regulamentull



Un calendar internațional dificil] DIN PROBLEMELE FOTBALULUI

pentru luptătorii noștri I 0 pregătire și activitate intermediară
Cu turneul pe care-1 întreprinde 

Actualmente în Austria, Dinamo Bucu
rești deschide sezonul internațional 
al luptătorilor noștri. Cum în forma
ția bucureșteană figurează o serie de 
maeștri ai sportului, campioni ai ță
rii și componenți ai lotului reprezen
tativ nu ne îndoim că Dinamo va 
putea obține succesul. Și cum „ziua 
bună se cunoaște (deobicei) de... di
mineață", victoria dinamoviștilor at 
fi de bun augur pentru grelele în
treceri care-i așteaptă pe luptătorii 
noștri pe plan internațional.

Calendarul internațional al repre
zentanților noștri din lotul republi
can nu cuprinde multe întreceri în 
acest an, în schimb cele programate 
aînt foarte dificile și necesită din 
partea sportivilor o pregătire minu
țioasă și de durată. Prima mare 
competiție se desfășoară la Sofia 
între 20 și 22 iunie, ocazionînd în- 
tîlnirea celor mai buni specialiști din 
lume la lupte libere: „Cupa Mon- 

'dială'. Firește participarea noastră 
— fiind vorba de o competiție cu ca
racter individual — poate fi mai 
largă sau mai restrînsă. în funcție de 
forma în care se află specialiștii 
noștri. In orice caz, ținînd seama de 
rezultatele anterioare — în general 
nesatîsfăcătoare și de evidenta lipsă 
de experiență — credem că este ca- 
Zul să înscriem un număr cît mai 
mic de concurenți, chiar dacă distanța 
mică ce ne separă de Sofia ar con
stitui un motiv pentru trimiterea cît 
mai multor reprezentanți. Lotul a fost 
în linii mari alcătuit: noi sîntem însă 
de părere să se renunțe complet la 
unele elemente mai vechi și care 
Irai corespund. Accentul să cadă 
tineret și chiar dacă rezultatele 
vor ii din cele mai bune să avem
puțin satisfacția unor comportări mul. 

itoare, în care să se poată între, 
ea perspectiva unor succese vii

toare.
La numai o lună după disputarea 

„Cupei Mondiale" vor avea loc la 
Budappsta (25—28.VIII), campiona
tele mondiale de lupte clasice. Aceste 
întreceri constituie — după părerea 
noastră — centrul de greutate al ca
lendarului competiționaj internațional 
al luptătorilor noștri. Bineînțeles re
prezentanții noștri vor trebui să aibă 
aci o comportare „majoră", la nive
lul prestigiului cucerit de ei în între
cerile internaționale. Avem această 
pretenție de la ei, ca și de la an
trenorii care vor fi desemnați să se 
ocupe de pregătirea lor. Aci este ne
cesară o precizare. Spre deosebire 
de trecut, accentul va cădea pe acea 
pregătire care se va tace în secțiile 
respective, iar concurenții care nu 

feir da satisfacție în întrecerile in. 
Jlrne (și deci se va dovedi că pre
gătirea de „acasă" nu este corespun. 
zătoare) vor trebui să lase locul 
unor sportivi mai în formă. Este ca.

nu
P« 
nu 
cel

zul să accentuăm că a fost alcătuit 
un lot cuprinzător care va fi urmării 
pe parcurs.

O altă mare competiție la care vor 
participa luptătorii noștri este „Cupa 
Jadran". In această privință rezul
tatele remarcabile obținute de aceștia 
îi obligă la o comportare corespunză
toare și din ce în ce mai bună. Data 
întrecerii este 3—10.V1II (Split) și 
constituie o serioasă verificare în ve
derea campionatelor mondiale.

In sfîrșit, luptătorii noștri vor fi 
gazda primei ediții a „Cupei orașelor 
balcanice", competiție organizată de 
forul nostru de specialitate între 
18—22 septembrie. In ce privește or
ganizarea nu ne îndoim că aceasta 
va fi la înălțimea reputației de care 
se bucură forurile noastre sportive 
și că în această privință vom putea 
fi dați ca exemplu. La fel de impor
tantă este însă și comportarea „pe 
teren propriu" într-un mare concurs 
a sportivilor noștri.

In ce privește întrecerile bilaterale, 
în program a fost prevăzută revanșa 
întîlnirii cu Suedia care va avea loc 
la Stockholm între 10 și 20 octom
brie. Desigur, nu este greu de pre
supus cît de dornici sînt luptătorii 
suedezi să se revanșeze și — deci 
— cît de grea va fi sarcina echipei 
noastre.

Calendarul mai cuprinde uncie în- 
tîlniri în care vor fi angrenate ele
mente care pășesc pentru prima oară 
în „arena internațională" (triunghiu
larul de juniori Ungaria — Iugosla
via — Romînia) ca și întreceri pe 
plan „local" (meciul combinata Bucu- 
rești-Cluj — reprezentativa Chișinău 
(U.R.S.S.) 1—10.V. la Chișinău și 
17—20.VIII la Cluj, turneul Vojvo- 
dinei în regiunea Timișoara etc.}.

Bilanțul încheiat la sfîrșitul anului 
1957 a fost în general pozitiv. Va Ii 
oare și cel pe anul 1958 la fel ? Noi 
sperăm că da.

ultimii ani, compoziția echipelorIn ....
noastre fruntașe de fotbal și chiar a 
reprezentativelor s-a schimbat destul 
de mult. Și-au făcut apariția multe 
nume noi care au reîmprospătat lotu
rile primelor formații, aducînd cu ele 
un suflu nou, tineresc. Numele unor 
Jenei, Dragomirescu, Tabarcea, Dri- 
dea, Dumitrescu, V. Anghel, Uțu, Nun- 
weiller, Al. Vasile, Tîrlea, Koczka, Ni- 
culescu, Bîscă, Mihăilescu, Mateianu, 
Meszaros II, Drăgoi, Eftimie, Ghibea, 
Ciurdărescu, Greavu, Stancu, Bodo, 
Neamțu, Copil, Raab, Ene II, Geor
gescu și alții, reprezintă un cîștig pentru 
categoria A și pentru fotbalul nostru, 
mai cu seamă că mulți dintre acești 
tineri fotbaliști au dat satisfacție în 
parte și promit ca printr-un proces do 
instruire adecvat, să progreseze șl 
mai mult, apropiindu-se de nivelul 
celor mai buni jucători.

Faptul nu poate decît să bucure.
Echipele noastre fruntașe au nevoie 

de primeniri periodice, de elemente 
care să înlocuiască pe titularii ajunși 
la sfîrșitul carierii. Aproape în fieca
re an se produce cîte o... dispariție de 
pe scena categoriei A. Ritter, Covaci 
Ad., Drăgan, Marian, Iordache, Pa- 
raschiva etc. au predat ștafeta, iar 
F liote, 
Zavoda I, 
hai, Ozon 
bul...

Dar, cei 
oare de valoarea celor pe care i-au 
înlocuit sau urmează să-i înlocuiască ?

Iată o întrebare la care cu greu 
s-ar putea răspunde, însă, afirmativ. 
Cu cîteva excepții Mateianu, Mesza-

s-a
se 
de

Petschowski, Mercea, Vaczl, 
Apoi za n, Suru, Florea, Mi- 
și alții își așteaptă schim-

care au venit sau vin, sînt

există, dintr-o gravă lipsă a colective? 
lor. La un moment dat s-a ajuns la 
o soluție foarte fericită, care cores
pundea integral necesităților fotbalu
lui nostru : campionatul de tineret. O 
competiție de mare perspectivă pentru 
continuarea pregătirii viitorilor jucă
tori de categorie A. Campionatul însă, 
care nici nu putea da rezultate ime
diate. a fost desființat după numai 
un an de existență și tinerii fotbaliști 
au rămas din nou fără un sprijin 
real în progresul lor. Și lipsa acestei 
competiții sau a uneia similare se 
resimte foarte mult, în primul rînd 
în categoria A.

Ce-i de făcut ? Problema ar putea 
fi rezolvată și în acest sens facem 
cîteva sugestii viitoarei conduceri a 
federației:

1. Reînființarea campionatului de 
tineret pentru echipele de categorie A 
și înființarea formațiilor de rezerve 
la echipele de categorie B, cu activi
tate regulată; sau

2. înființarea unor campionate de 
rezerve pe scară locală (maxim regio
nale) pentru echipele de categorie A 
și B, cu obligativitatea folosirii 
mentelor tinere provenite de fe 
niori; sau

3. Crearea de către echipele de
tegorie A în special, a unor pepi
niere prin sistemul patronării de e- 
chipe de categorie C și de regiune, la 
care — asigurindu-se în prealabil 
condițiunile cele mai bune de instruire 
— să fie incluse elementele tinere cu 
nivel de pregătire încă necorespunză

tor pentru o categorie superioară. De aței, 
din aceste . formații patronate, echi
pele de categoria A șă-și recruteze 
apoi, ori de cîte ori vor avea nevoie 
în tot cursul campionatului, jucătorii 
necesari, fără ca regulamentul de 
transferări să opună vreo restricție.

Supunem aceste sugestii viitoarei fe
derații cu convingerea £5 după prea
labila lor studiere, se’ va ajunge la 
una din soluțiile pentru rezolvarea 
problemei promovării în bune condi- 
țiuni a tinerilor jucători.

ele- 
ju-

ca-

juniori, 
actuală 
fie di- 
fie la

dintr-im meci R.P. Pomină—Egipt. Reprezentantul nostru L Bujor 
(cat. semigrea) își va ridica adversarul obținînd apoi punctele victoriei

ros, Ene II și încă vreo cîțiva, ceilalți 
tineri nu au atins înc3 nici pregătirea 
și experiența, nici capacitatea de e- 
fort și valoarea necesare unei catego
rii superioare. Și nu din vina lor. Ca
lități au avut și prin ele s-au impus 
atenției și și-au cîștigat dreptul la 
promovare. Dar promovarea aceasta 

și aici trebuie căutate cauzele — 
făcut în mod nerațional, fără să 

țină seama de stadiul calităților, 
particularitățile organismului și de

diferența de activitate la care urmau 
să fie supuși. Intr-un cuvînt, nivelul 
lor de pregătire și capacitatea lor 
de efort nu erau suficiente pentru ce
rințele categoriei A.

Mulți s-au întrebat de ce juniorii
— și în special cei care au arătat 
în jocurile internaționale de JUNIORI 
multe calități fotbalistice, mult ta
lent și au dat multe speranțe pentru 
viitor, nu s-au putut consacra în ca
tegoria A (Ștefănescu, Vaida, Virgil 
Florea), sau au corespuns la început 
și apoi fie că au înregistrat o stag 
nare (Copil, Bodo, Ghibea), fie că au 
regresat chiar (Bukossy, Bîscă).

Explicația trebuie căutată în pro
movarea nerațională și uneori forțată 
și, în ultimă analiză, în inexistența 
unei trepte de activitate intermediară 
în drumul acestor tineri spre categoria 
A. După depășirea vîrstei de 
acești fotbaliști — în situația
— își pot continua activitatea 
rect la categoriile A, B și C,
echipe de regiune și chiaK*oraș. Cei 
mai mulți merg la regiuni și se pierd 
foarte curînd pentru că nu au un 
mediu favorabil progresului lor nici 
ca instruire și nici ca valoare a 
competiției. Cei care trec la categoriile 
superioare — și aceștia sînt destul de 
puțini din contingentele întregi de 
tineri care ies din echipele juniori — 
în afară de faptul că în majoritatea 
cazurilor sînt supuși aceluiași regim 
de antrenament ca și jucătorii se
niori, ei trebuie să facă față unei 
activități competiționale incomparabil 
mai intensă și mai severă, care soli
cită eforturi peste puterile lor mo
mentane. Pentru a corespunde, ei 
sforțări peste capacitatea lor și 
aici ajung la stagnare și chiar la 
greș.

In mod normal, foștii juniori 
cu mici excepții — ar trebui să urce 
pe treapta imediat superioară, în echi
pele de rezerve, cu un regim de an
trenament potrivit organismului lor și 
necesar dezvoltării — raționale — a 
calităților lor. Aceste echipe însă, nu

fac 
de 
re-

PETRE GAȚU

Activitatea 
competițională la hochei 

pe gheață
LA RĂDĂUȚI ÎNCEPE IN CURIND 

CAMPIONATUL CATEGORIEI B

q Flata premiilor de la concursul Pro- 
noopui l nr. 1 (etapa din 5 ianuarie 1958) 
continuă in Capitală astăzi după amiază 
începînd de la ora 17 numai la Agenția 
Centrală Pronosport din Calea Victoriei 
nr. 9.

• NU UITAȚI !
La concursul Pronosport nr. 2 (etapa 

din 12 ianuarie) care se închide în Capi
tală inline duminică la ora 12 sînt a- 
cordate in afara premiilor obișnuite în 
bani (pentru 12, 11 și 10 rezultate e- 
xacie);

1 MOTOCICLETA și
6 MOTORETE

pentru variantele cu 9 rezultate exacte. 
Cele șapte premii în obiecte se vor 
acorda prin tragere din urnă la care 
vor participa (pe baza trierii și omolo
gării) toate variantele cu 9 rezultate 
exacte, fără ca posesorii lor să com
pleteze comunicări sau s_ă facă mențiuni 
speciale pe buletine.

Deoarece din programul concursului 
Pronosport de duminică fac parte și 
șapte întîlniri din cadrul Cupei Franței 
reamintim participănților că în cazul 
înregistrării unui scor egal și după pre
lungirile regulamentare^ pentru con
cursul Pronsport contează ca pronostic 
valabil „X” (Rejucările nu au nici o 
influență asupra pronosticurilor).
EXTRASE DIN NORMELE DE PAR
TICIPARE LA CONCURSUL „PRO- 

NOSPORT-EXPRES”
1. — Concursul „Pronosport-Expres” 

se desfășoară săptămânal, separat de 
concursul ,,Pronosport". închiderea se 
face in ziua și la ora stabilită fiecărui 
loc de desfacere.

2. — Concursul „Pronosport-Expres” 
constă în a indica exact din cele 49 dis
cipline sau ramuri sportive numero
tate pe buletin de la 1 la 49, un număr 
de 6 care vor fi trase -din urnă în fie
care miercuri d.a.

3. — Buletinele se depun nenominal și 
se completează de către participant! cu 
creion chimic sau cerneală.

Numele celor 6 discipline sau ramuri 
sportive pe care le alege participantul, 
vor fi însemnate cu simbolul X pe toate 
ceF bei taloane (I. II IIT) ale buleti
nului.

l-a depunerea buletinului, după achi-

f^onosport
tarea taxelor de concurs, participantul 
primește taloanele H și III. Talonul I, 
rămîne la agenție urmînd a fi trimis 
pentru verificare și sigilare la data fi 
xată.

4. — Fiecare concurent poate să' de
pună un număr nelimitat de buletine. 
Prețul unui formular este de 0,25 lei. iar 
al unei variante de 3 lei. Pe un formu
lar, participanții pot depune: 1, 2 sau 
3 variante simple, variante repetate (pe 
spațiul rezervat variantei C), și variante 
colective (pe formulare separate, pe spa
țiul variantelor C) după Indexul ..Prono- 
Expres”, achitînd taxa corespunzătoare 
numărului de variante depuse.

Buletinele nesosite la timp ia opera 
țiunile de verificare și sigilare nu vor 
Intra în concurs.

5. — După anunțarea rezultatelor tra
gerii participanții sînt obligați să-și ve
rifice buletinele și să le anunțe pe cele 
cîștigătoare la oricare din unitățile au
torizate de I. S. Pronosport, în termenul 
care va fi afișat la aceste agenții.

Da anunțarea buletinului cîștlgător 
participantul completează declarația de 
pe verso a talonului II și predă acest 
talon agentului care, la rîndul său, este 
obligat să-i ștampileze dovada de pri
mire imprimată pe verso la talonul III 
care rămîne în continuare la participant.

Buletinele neanunțate la timpul, pre
văzut pierd dreptul de premiu.

6. — Premiile care se acordă la acest 
concurs sînt următoarele:

Premiul I se acordă variantelor care 
întrunesc 6 rezultate exacte;

Premiul II se acordă variantelor car© 
întrunesc 5 rezultate exacte;

Premiul IIT se acordă variantelor care 
întrunesc 4 rezultate exacte.

Fondul de premii afectat fiecărei ca
tegorii se împarte în mod egal la bule
tinele cîștigătoare din categoria res
pectivă.

Categoriile de premii sînt fixe. In ca
zul cînd ia vreuna din cele trei categorii 
nu vor fi variante cu 6, 5 sau 4 rezul
tate exacte valoarea fondului acelei ca

tegorii va fi reportată fondului general 
de premii de la concursurile următoare.

In cazul cînd la un concurs nu există 
variante cu 6, 5 și nici cu 4 rezultat» 
exacte, întregul fond de premii se re
portează concursurilor următoare, con
cursul respectiv fiind anulat.

In cazul cînd valoarea unui premiu 
este mai mică decît suma de 10 lei, fon
dul de premii al categoriei respective 
se reportează fondului general de pre
mii de la concursurile următoare.

7. — Odată centralizate taloanele II 
ale buletinelor cîștigătoare vor fi con
fruntate cu taloanele aflate sub sigiliu 
și vor fi omologate de către comisia 
pentTu stabilirea rezultatelor.

8. — Valoarea premiilor fiecărei cate
gorii va fi anunțată imediat prin toate 
mijloacele.

9. — Plata premiilor se va efectua 
prin unitățile de desfacere autorizate 
de I. S. Pronosport, prin C.E.C. sau 
mandat poștal.

10. — Eventualele contestații se fac di
rect la București I. S. Pronosport — că
suța poștală 102, în termen de 15 zile 
de la data omologării.

★
Așa se completează un formular Pro- 

nosport-Expres' cu o variantă simplă 
(6 sporturi = 3 lei).

Intre 15 și 22 ianuarie se va des
fășura In orașul Rădăuți campionatul 
categoriei B la hochei pe gheață., In 
vederea acestei importante competi
ții, în orașul din nordul Moldovei 
s-au făcut pregătiri speciale. Baza 
pe care vor avea loc partidele cam
pionatului a fost reamenajată.

De pe acum publicul rădăuțean, 
mare amator de hochei, așteaptă cu 
mare interes începerea competiției șl 
evoluția celor 8 echipe înscrise în 
campionat: Flamura roșie Tg Mu
reș, Voința M. Ciuc, Progresul Ră
dăuți, Recolta Sebeș, Știința Galați. 
Locomotiva Cluj, Energia Tîrnăveni 
și Locomotiva TAROM București.

...IAR LA GHEORGH1ENI „CUPA
LACUL ROȘU"
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In continuarea pregătirilor pe care 
le fac în vederea campionatului re
publican, cele mai bune echipe de 
hochei din țară se vor întîlni, înce
pînd de astăzi, la Gheorghieni. în ca
drul competiției „Cupa Lacul Roșu". 
La această competiție se scontează pe 
participarea următoarelor 8 formații: 
Recolta, Progresul și Voința, toate 
din Miercurea Ciuc, Dinamo și Fla
mura roșie, din Tg. Mureș, Progre
sul Gheorghieni, C.S.U. Cluj și CC. A. 
București.



Va urma voleiul exemplul scrimei ? „Pe locuri ?... Gata!”...

ARBITRAJUL ELECTRIC 
iată ce preconizează arbitrii sovietici

Sezonul competițiilor atletice
începe peste două săptămini

n JAm promis în numărul de joi că 
/voiri reveni asupra uneia dintre cele 
'mai interesante propuneri făcută la 
'țSorigrestil F.I.V.B. care a avut loc 
în august 1957 la Moscova. Este vor-' 
ba de propunerea făcută de arbitrii 
sovietici de a se înlocui actualul ar
bitraj la volei cu un arbitraj colec
tiv, bazat pe semnale electrice. Ulti
mul Buletin Oficial al Federației In
ternaționale de Vilei cuprinde uri in
teresant articol consacrat acestei pro
bleme, scris de A. Edelmann, membru 
ăl Prezidiului secției de volei a 
U.R.S.S. și arbitru de prima cate
gorie a U.R.S.S.

Deosebit de interesantă este expu
nerea de motive pe care o face A. 
F.delmann la începutul articolului său: 
„Dreptul arbitrului de a opri jocul la 
decizia sa și de a modifica deci nu
mărul punctelor cucerite de o echipă, 
este un lucru care distinge arbitrajul 
meciurilor de volei de cel al altor 
jocuri sportive. Acest lucru face să 
iasă și mai mult in evidență influen
ța arbitrului asupra jocului — in
fluență importantă care de multe ori 
decide rezultatul final. Cu toate a- 
cestea, în ciuda preciziunii regulilor 
jocului, aprecierea subiectivă a arbi
trului (care depinde de un mare 
număr de factori, greu de indicat), 
poate să difere în caz de „minge ți
nută", „duMă", „trecerea mîinii peste 
fileu" etc. Pe de altă parte, arbitrul con
duce partida în mijlocul tensiunii și de 
multe ori a nervozității, din cauza 
suporterilor echipelor. Aceasta ne face 
să căutăm mijloacele pentru a ușura 
și a ameliora arbitrajul".

Și care stnt aceste mijloace? A. 
F.deknaon propune ca meciurile de 
volei să fie conduse de cîte patru 
arbitri (exceptînd — socotim noi — 
pe cei doi arbitri de tinie de care 
nu' pomenește nimic), dintre care 
trei (nr. 1, nr. 2 și nr. 3) vor a- 
vea drepturi absolut egale. Astfel, 
doi dintre ei (nr. 1 și nr. 2) vor 
lua loc pe scaune, unul în fața ce
luilalt, lingă cei doi stîlpi susțină

0 interesantă consfătuire a antrenorilor
și arbitrilor

’ Astăzi se deschide la sediul U.C.F.S. 
'din Capitală conferința antrenorilor 
și arbitrilor de baschet. Ea este or
ganizată în pauza d-intre tur și retur, 
precedînd cu o săptămână reluarea 
campionatului masculin

Mult discutata problemă a arbitra
jului va fi prezentată de președintele 
colegiului de arbitri. Dan Chiriac 
care pe lîngă observațiile asupra ar
bitrajelor din turul campionatelor va 
face și 6 serie de precizări în legă
tură cu interpretarea unora dintre 
modificările făcute recent regulamentu
lui. Ar fi de dorit însă ca antrenorii — 
care își manifestă de multe ori ne
mulțumirea asupra arbitrajelor — să-și 
spună cuvîntul în această privință 
pentru că numai astfel se va ajunge 
la un punct de vedere comun și 
— probabil — cel mar just. Antre
norul de stat Octav Dimitriu va face 
apoi un raport asupra conferinței de 
la Gauting. Mîine consfătuirea va 
continua cu un referat al antrenoru
lui Grigore Avachian care — cel pu-

Pregătiri... pregătiri...
In numărul trecut al ziarului nos

tru am expus bogatul program com- 
petițonal pe care Ministerul Invăță- 
mîntului și Culturii, prin Direcția E- 
ducației Fizice, îl asigură tineretului 
școlar Anul acesta, sportivii școlari 
vor fi angrenați în competiții sporti
ve de amploare și — fără îndoială — 
evoluț a lor se va solda cu' perfor- 
ma.nțe valoroase. Voința, perseveren
ța și conștiinciozitatea lor, precum 
și dorința de a tranșa favorabil riva
litățile sportive, vor genera spectaco
le de calitate și vor determina ine
rent, o creștere a măiestriei lor spor
tive. Pentru ridicarea nivelului aces
tor competiții, pentru obținerea unor 
performanțe de valoare este însă ne
voie de o temeinică muncă de pre
gătire.

Semnalul pregătirilor a fost dat o- 
dată cu începerea anului de învăță
mânt. Această muncă de cizelare a 
tehnicii, de obținere a unei pregătiri 
fizice corespunzătoare, trebuie con-

tori ai plasei. Ceilalți doi (nr. 3 și 
nr. 4) se vor așeza față în față în 
prelungirea, imaginară, a liniei de 
centru. (Spre o mai bună înțelegere 
urmăriți schema alăturată). Fiecare 
arbitru (nr. 1, nr. 2 și nr. 3) are 
un buton care, apăăînd pe el, pune 
în funcțiune un sistem electric și 
declanșează un semnal (sirenă) care 
înlocuiește fluierul.

Principiul noului sistem de arbitraj 
este următorul: toate infracțiunile jo
cului vor fi sancționate de cei trei 
arbitri cu drepturi egale, iar decizia 
va fi luată prin majoritate de pă
reri. In cazul cînd presupusa greșeală 
n-a fost văzută decît de unul din cei 
trei arbitri, sistemul nu va funcționa 
și deci semnalul de oprire a jocului 
nu va fi dat, pentru că ceilalți doi 
arbitri nu au socotit că a avut loc o 
încălcare a regulilor de joc și deci 
nu au apăsat pe butoanele lor (sis
temul intră în funcțiune numai a- 
tunci cînd minimum doi arbitri apasă 
simultan pe buton).

Arbitrul nr. 4 este arbitru-secretar, 
care face protocolul competiției, o- 
prește jocul în caz de timp de odihnă 
sau de schimbare de jucători, poate 
semnala infracțiunile săvârșite la pu 
nerea mingii în joc, desemnează — 
printr-un fluierat — schimbarea te
renului în setul V, ca și sfîrșitul me
ciului. Semnalul arbitrului-sccre- 
tar nu este inclus în sistemul elec
tric. ,

Dar ce se întîmplă dacă doi ar
bitri apăsînd simultan pe buton „văd"

de baschet
țin după titlu — se anunță foarte 
interesant: „Despre jocul și circulația 
jucătorilor fără minge".

Va urma analiza primei părți a 
campionatului feminin prezentată de 
antrenorul echipei Locomotiva Bucu
rești, Sigismund Ferencz precum și 
acela asupra turului campionatului 
masculin care va fi făcut de Alexan
dru Popescu, antrenorul echipei Ener
gia București.

Ar fi de dorit ca. participarea la 
această consfătuire să nu urmeze pil
da trecutelor reuniuni ale arbitrilor 
și antrenorilor cînd înregistram (și nu 
cu satisfacție) doar prezența antre
norilor și arbitrilor din provincie pre
cum și a acelor antrenori și arbitri 
bucureșteni direct interesați în ordi
nea de zi a consfătuirii. Este ca
zul ca antrenorii, arbitrii și jucătorii 
bucureșteni să dovedească mai multă 
preocupare față de sportul lor parti 
cipînd cu interes la consfătuirea care 
se deschide astăzi la ora 17.30 la 
sediul U.C.F.S. din str. V. Conta 16.

tinuata cu multă atenție. In orele de 
educație fizică, ca și în ședințele de 
antrenament din colective, se im
pune o muncă planificată, o dozare 
judicioase a predării elementelor de 
tehnică, avîndu-se în vedere în spe
cial puterea de percepere a elevilor. 

Tot pentru pregătirea din ce în ce 
mai bună a tineretului studios Direc
ția Educației Fizice dim Ministerul 
Invățămintului și Culturii, în cola
borare cu U.C.F.S., a inițiat orga
nizarea unui curs de gimnastică 
sportivă pentru asistenții care pre
dau această disciplină în învățămân
tul superior. La acest curs, care are 
loc între 13 și 25 ianuarie la Bucu
rești, vor participa 25 de asistenți 
din Capitală și provincie. Materialul 
va fi predat de lectori ai Institutului 
de Cultură Fizică și, fără îndoială, 
acest curs va insemna un important

fiecare faza altfel? Propunerea fă
cută de A. Edelmann și totodată cea 
mai justă este ca mingea să se re
pete. Iar atunci cînd infracțiunea » 
fost remarcată de cei trei arbitri, însă 
fără ca ei să fie de aceeași părere 
în determinarea infractorului, mingea 
va fi acordată echipei desemnate de 
doi dintre arbitri.

Propunerea este foarte interesantă 
și poate ca într-o mare măsură să 
aducă arbitrajul de volei pe drumul 
cel bun, ținîndu-se seama că decizi
ile vor fi luate de minimum doi arbi
tri care, văzînd infracțiunea și apă
sînd simultan pe buton, pun în func
țiune sistemul electric și odată cu el 
semnalul care oprește jocul.

Adoptarea lui presupune însă și 
unele riscuri, așa cum se întâmplă, 
de pildă. Ia scrimă, atunci cînd cir
cuitul electric sa defectează. De pildă, 
s-ar putea ca și la volei semnalul e- 
lectric să se defecteze și să sune 
continuu, sau, ceea ce ar fi mai 
tragic, contactul să nu se mai facă 
atunci cînd arbitrii apasă pe buton, 
și jocul să continue în ciuda eviden
telor. greșeli ce s-ar face de o parte 
și cealaltă a plasei.

A. Edelmann arată, în încheierea 
articolului său, că acest fel de arbi
traj a fost încercat chiar în fața par- 
ticipanților, la Congresul F.I.V.B. de 
la Moscova, și roagă pe toți cei care 
se interesează de vcăei să-i comu
nice părerile.

Pe cînd o demonstrație a acestui 
fel de arbitraj și în țara noastră?

M. T.

In ajutorul organelor sportive nou alese

Sugestii pentru planul de muncă
întocmirea planului de muncă al co

lectivelor stîrnește multe discuți*. ,na* 
ales în privința unuia dintre obiec
tivele de primă importanță: sportul 
de masă. „Trimestrul I este întotdea
una cel mai vitregit" exclamă mutți 
activiști, gindindu-se la faptul că, în 
afara meci urilor de șah și tenis de 
masă, a concursurilor de trintă sau 
gimnastică din prima etapă a Spar- 
tachiadei (atunci cînd iarna, blâidă, 
refuză participanților zăpada nece
sară întrecerilor de schi și săniuș sau 
gheața pentru patinatori) nu se .poa
te organiza mare lucru pentru în
viorarea acestei activități. Mai mult 
decît atît, prima etapă a Spartachia- 
dei coincide îndeobște cu luna ianua
rie. „Ce activitate pot duce, deci, 
numeroșii membri ai colectivelor, care 
nu fac parte din secțiile pe ramură 
de sport, în această perioadă?" se în
treba cu nedumerire imul dintre ac
tiviștii care ne-au vizitat în ultima 
vreme Ia redacție.

A pune astfei problema înseamnă 
totuși o înțelegere parțială a rolu
lui colectivului sportiv în înviorarea 
activității sportive de masă și de a- 
ceea vom face în rîndurile ce ur
mează cîteva sugestii pentru planul 
de muncă pe primul trimestru.

ACTIVITATE VIE SI CUPRIN
ZĂTOARE

Ne vom referi în primul rînd la

pregătiri...
ajutor dat cadrelor de educație fizi
că din învățămîntul superior.

Un curs asemănător (de această 
dată tema va fi tirul), se preconi
zează pentru profesorii de educație 
fizică din școlile medii. Primul con
tact pe care îl vor face elevii cu a- 
ceastă disciplină sportivă va fi neîn
doios un succes, deoarece tinerii șco
lari au dovedit întotdeauna o atrac
ție deosebită pentru acest sport. Cu 
ajutorul forului de specialitate, această 
disciplină își va cuceri în rîndul ele
vilor un prestigiu bine meritat.

Iată deci că se acordă toată grija 
pentru o bună pregătire a cadrelor 
didactice și aceasta, firește, pentru a 
influența pozitiv pregătirea tineretu
lui studios. Elevii așteaptă cu nerăb
dare semnalul de începere a compe
tițiilor sportive, dar pentru ca ace
stea să însemne intr-adevăr un pas 
înainte pe drumul ridicării calitative 
a sportului școlăresc este nevoie de 
o temeinică pregătire.

Se scria, intr-unui din numerele re
cente ale ziarului nostru, despre ca
lendarul competiționafl pe anul 1958 al 
atletismului nostru. Firește, această 
avancronică a unui sezon ce încă B-a 
început, nu putea aminti decît momen
tele principale ale anului atletic 1953 
și sîntem siguri că iubitorii de atle
tism, și maieu seamă atteții, și-au no
tat cu grijă datele campionatelor eu
ropene, balcanice, ale celei de a Xl-a 
ediții a internaționalelor noastre, ale 
campionatelor, naționale etc. Dar pînă 
la aceste evenimente mai sînt încă 
multe luni. Țintind spre obiectivele e- 
sențiale, atleții noștri nu vor scăpa — 
sperăm — din vedere actele premer
gătoare sezonului în aer liber: con
cursurile republicane de sală. De cu
rând am primit la redacție regulamen
tele acestor competiții.
LA 25 ȘI 26 IANUARIE JUNIORII...

Așadar și în acest an se va respec
ta buna tradiție începută în anii tre- 
cuți, de a-i reuni pe cei mai talentat 
juniori din țară într-un concurs pe te
ren acoperit Data acestei verificări a 
stadiului de pregătire al juniorilor în 
timpul iernii a lost fixată pentru 25 și 
26 ianuarie. Locul întrecerii: București, 
hala Floreasca. Dreptul de participare 
este deschis juniorilor și junioarelor din 
București și din țară, născuți în anul 
1939 și mai tineri. Cade obicei, probe
le se vor desfășura pe cele două catego
rii de vîrstă, aceleași pentru băieți și 
fete; categoria I cei născuți în anii 
1939, 1940,1941, iar categoria a II-a 
cei născuți în anii 1942 și 1943. Pro
bele de concurs vor fi: BĂIEȚI — 
50 m., 55 m g., lungime, înălțime, 
triplu, prăjină, greutate. FETE — 
50 m., 40 m g,, lungime, înălțime, 
greutate.

activitatea competițională, pentru că 
membrii unui colectiv sportiv doresc 
să participe in prunul rînd la astfel 
de acțiuni. In privința primei etape a 
bpartachtadei n-ar mai fi necesar să 
insistăm, pentru că, normal, orice co
lectiv sportiv trebuie să depună toate 
eforturile pentru organizarea acesteia 
în cele, mai bune condițiuni. Dar du
pă aceea? Principalul scop al acti
vității ulterioare este ca oamenii an
grenați in practicarea sporturilor de 
iarnă (acolo unde condițiile naturale 
o permit) și a șahului, tenisului de 
masă, gimnasticii sau triatei în în
treaga țară, să fie menținuți în acti
vitatea sportivă. Pentru aceasta este 
necesară asigurarea unei continuități 
prin organizarea campionatelor colec
tivului sportiv la disciplinele respec
tive sau a unor concursuri ocazionale 
dar cît mai frecvente. Amatori s-ar 
găsi destui. Să nu uităm că Sparta- 
chiada dă naștere la numeroase ri
valități pentru tranșarea cărora con
cursurile ulterioare ar fi foarte frec
ventate. Doar nu există șahist sau ju
cător de tenis de masă care să nu 
dorească din toată inima, după în- 
frîngere, revanșai Iar exemplul unor 
colective ca acelea de la uzinele „21 
Decembrie" din Capitală, fabrica „Si- 
mo Geza“ din Tg. Mureș etc., unde 
astfel de concursuri de șah în spe
cial deveniseră într-o vreme tradițio
nale. trebuie să servească cît mal 
multor colective.

Firește, interesul pentru aceste cam
pionate și concursuri looale va fi cu 
atît <nai mare cu cît ele vor avea 
un caracter mai stimulativ, prin lar
ga popularizare a învingătorilor și 
prin oferirea unor premii-surpriză. 
Este vorba de obiecte puțin costisi
toare (jocuri simple de șah, palete 
și mingi de tenis de masă), de trofee 
sportive (diplome, cupe confecționate 
cu posibilități locale, statuete etc.) 
și care rătnîn ca amintire plăcută 
cîștigătorilor. Ne gîndim la unele co
mune din Regiunea Autonomă Ma
ghiară, unde această metodă s-a do
vedit eficientă, concursurile dotate cu 
astfel de premii dînd rezultate mo- 
bilizatorice excepționale. In colecti
vele cu mai multe posibilități, se pot 
organiza forme mai originale și, deci, 
mai atractive de competiții de iarnă: 
jocuri-fulger de handbal de sală, tur- 
nee-fulger de șah, concursuri de dez
legări de probleme șahiste, al căror 
succes este dinainte asigurat cu con
diția unei popularizări suficiente.

Iată, deci, doar cîteva dintre ne
număratele forme de angrenare a ma
selor de membri în activitatea spor
tivă, în perioada dintre sfîrșitul pri
mei etape a Spartachiadei și viitoarele 
mari competiții. Iar pentru aceasta 
sînt necesare un minimum de condi

Și încă an amănunt care nu-i va 
lăsa indiferenți pe antrenori: se va 
alcătui și un clasament pe echipe.
...IAR LA 22 ȘI 23 FEBRUARIE 

SENIORII ȘI JUNIORII
O lună mai târziu, tot în hala Fio-’ 

reasca, va avea loc concursul republF 
can de sală pe anul 1958, la care pot 
lua parte maeștrii sportului, atleții de 
categoria I și a II-a șâ juniorii. Băie
ții se vor întrece la: 50 m.. 55 m. g, 
lungime, înălțime, triplu, prăjină și 
greutate, iar fetele la: 50 m., 40 m. g„ 
lungime, înălțime, greutate. Și la acest 
concurs se va stabili un clasament pe 
echipe,
SELECȚIE PENTRU CROSUL 

„L’HU/VLANITE”
Ca întotdeauna, întrecerile de cros 

vor da semnalul începerii sezonului a- 
tletic în aer liber. Pînă la campiona
tele naționale de cros, programate pen
tru luna aprilie la Sibiu, cei mai buni 
alergători se vor întîlni pe aleile pă
durii Snagov, în ziua de 9 martie. La 
acea dată, forul de specialitate orga
nizează un concur? republican de cros, 
individual și pe echipe, al cărui prin
cipal scop îl constituie selecționarea 
echipei care, tot în luna martie, va 
concura în cadrul tradiționalului cros 
al ziarului „THtimanite”. Echipele vor 
trebui să fie formate din 5 alergători 
sau 4 alergătoare, care pot fi atleți cla
sificați în oriee categorie, la probe de 
la 400 m. în sus. Cluburile sau colec
tivele sportive care nu pot participa 
Ia concursul pe echipe vor putea fi re
prezentate de atleți individuali, cu con
diția ca aceștia să aibă clasificare de 
maestru sau cat.' I la bărbați, sau 
maestru, cat. I și a 11-a la femei. ( 

ții materiale și multă, multă iniția
tivă.

FORME NOI, ATRACTIVE
Activitatea competitions!.": cu carac

ter popular constituie un mijloc de 
strângere a legăturilor dintre colec
tiv și membrii săi, dar acesta nu este 
singurul. Ne referim la o serie de acțiuni 
— printre care prunul și cel mai impor
tant loc îl ocupă organizarea gim
nasticii de producție — de mare uti
litate și cu un pronunțat aspect a- 
tractiv. Este vorba de acțiuni deve
nite tradiționale în unele colective: 
serbări cultural-sportive și concursuri 
gen „Drumeții veseli" care, în afara 
aportului la popularizarea sportului și 
adîncirea cunoștințelor de specialita
te, pot contribui la îmbunătățirea si
tuației materiale a colectivului spor
tiv. Și aci, inițiativa are cel mai 
larg cîmp de activitate, iar dorința de 
a contribui la bunul mers al colec
tivului, rolul principal.

★
Și acum, capitolul „activitate spor

tivă de masă" din planul colectivu
lui sportiv pe trimestrul I se contu
rează parcă mai clar. Iar dacă întoc
mirea planului va constitui o preocu
pare reală, un subiect de vii discuții 
pentru un cerc cît mai larg de acti
viști obștești, activitatea colectivului 
sportiv va avea mult de cîstigat.

V. A.

A APARUT REVISTA

nr. 1/1958
cu următorul cuprins:

L. ROPOT: Pentru o activitate intensă 
în cadrul secțiilor de fotbal.

• • * Unele considerații pe marginea
jocurilor din cadrul grupei a VH-a a 
prelimrnaril'.or campionatului mon
dial.

• • • Conținutul, numărul, durata șl 
intensitatea lecțiilor în cadrul croiu
lui de antrenament.

N. RESTRESCU: Turneul echipei de ti
neret în Orientul Mijlociu.

G. OLA: Condițiile perioadei pregăti
toare din acest an.

NT. ROȘCULEȚ: Despre comportarea re
prezentativei noastre de juniori în a 
doua jumătate a anului 1957.

Dr. C. ALEXANDRESCU: Prim ajutor 
și tratament.

V. VORNICEANU: Lovituri indirecte
împotriva portarului.

O. LUCHIDE: A doua ediție a campio
natului mondial. Al 12-lea joc Ro- 
mînia-Iugoslavia.

Dr. N. STANESCU: Acupunctura, stră
veche metodă medicală chineză, re
cent folosită’ în traumatismele din 
fotbal.

. S. MARIAN și G. M'ARICA: Marginalii 
asupra comportării echipei Știința 
București.

C. SIMIONESCU: Un reușit schimb de 
experiență.

M. FLAM'AROPOL: De unde sare ie
purele.



Pregătiri pentru campionatele mondiale de tir

Moscova este gata 

sâ-și primească oaspeții!

In luna decembrie s-a întrunit la 
Moscova comisia delegată de Uniunea 
Internațională de Tir pentru vizitarea 
poligoanelor pe care se vor desfășura 
întrecerile ediției a 37-a a campiona
telor mondiale de tir, pentru definiti
varea programului de concurs și pen
tru stabilirea condițiilor de participa
re. Comisia a fost formată din E. 
Karlson, președintele U.I.T., K. Lars
son, secretar general, S. Baranyi, vi
cepreședinte al U.I.T. și E. Zimmer
mann, membru în comitetul executiv; 
din partea organizatorilor au partici
pat Krevțov, președintele comisiei de 
organizare și A. Maximov. Conform 
hotărîrii congresului U.I.T. care a a- 
vut loc la București în 1955 și a ce
lor stabilite la Moscova, ediția a 37-a 
a campionatelor mondiale de tir se 
va desfășura la Moscova între 16 și 
25 august.

Comisia delegată de Uniunea Inter
națională de Tir a vizitat poligoanele 
pe care se vor desfășura probele și a 
examinat instalațiile cu care acestea 
stnt dotate, declarîndu-se mulțumită 
de capacitatea și condițiile tehnice ale 
standurilor de tragere, care pot asi
gura cu succes desfășurarea probelor 
chiar Ia cifra record de 500 partici
pant pe care o scontează organiza
torii. Majoritatea standurilor există,

— armă liberă calibru mare 3x20
— armă militară 3x20
— armă liberă calibru redus 3x20 
■— meci englez
— pistol precizie
— pistol viteză
— pistol calihru marc
— cerb alergător 21 curse simple
— cerb alergător 20 curse duble

Este foarte important faptul că s-a 
hotărî: folosirea pentru probele de 
arma liberă calibru redus, pentm 
toate categoriile de trăgători aceleași 
ținte (reduse) aprobate de Uniunea 
Internațională de Tir, valabile de la 
r ianuarie 1958. Deci atît juniorii cîț 
și- senioarele (asemenea seniorilor) 
vor folosi țiple reduse la proba pe 
trei poziții și la meci englez.

In ceea ce privește organizarea 
campionatului, lucrările sînt avan
sate. Urmează ca înscrierile federații
lor care vor participa să se facă pînă 
la 1 mai, înscrierile pe probe cu nu
mărul aproximativ al trăgătorilor 
pînă la 15 mai, iar pentru înscrierile 
nominale s-a fixat ca ultim termen 
data de 5 iulie.

Comisiile de arbitraj vor fi asigu
rate de către organizatori, iar juriile 
pe probe de către artutiE delegați de 
Uniunea Internațională Me’" Tir. Din 

^partea federației?noastre au fost soli? 
■ citați doi arbitri care' să participe’-la 
^lucrările juriilor.

Consider că deși mai sînt 8 
pîrră la startul în cea de a S7-a 
fie a campionatelor mondiale 
tir, lucrările de organizare sînt 
tr-o fază destul de avansată. De

luni 
edi- 

de 
în- 

ase-
menea starea poligoanelor și con di3 
țiile tehnice pe care le oferă vor a- 
sigura trăgătorilor posibilitatea de 
realizare a unor performanțe superioa
re. Această mare competiție suscită 
un interes major? în nodurile trăgă
torilor de frunte din toate-țările lumii 
și < de aceea se așteaptă 8 participare 
record de peste 500 concurenți. In 
plus să nu uităm că acestea sînt prfi 
mele’ campionate mondiale de tir la 
care participă senioarele și juniorii;

Trebuie săscot în evidență faptul 
că trecerea de Ta 3x20 fă 8x30, deci 
de la 60 focuri la .90 focuri și alcătu
irea clasamentului pe cchjjșe în pro
bele feminine' și de juniori la armă 
liberă calibru redus este și im succes 
ăl echipei noastre naționale fem
inine. Astfel la campionatele euro3 
pene de senioare și juniori desfășu
rate anul trecut la Belgrad maestra 
sportului ludith Mcscu â angrenat în 
discuții și pe trăgătoarele din cele
lalte echipe pentru trecerea probelor 
feminine la o treaptă superioară. A- 
ceste discuții s-au purtat în prezența 
membrilor Uniunii Internaționale de
jTir care au apreciat ca' juste propune
rile. Așa s-a făcut că de Ia 60 focuri, 
formulă după care s-au disputat cam
pionatele europene de la Belgrad, la 
Moscova se vor trage 90 focuri, cîte- 
30 la fiecare poziție. Firește, acum, 
așteptăm și rezultate mai bune de la 
reprezentantele noastre care vor con
cura la cea de a 37-a ediție a campio
natelor mondiale de tiț.

fiindu-le necesare doar mici amena
jări și urmînd să fie construite stan
durile pentru armă liberă calibru re
dus — 100 m. și pistol viteză. Sînt 
gata de asemenea construcțiile auxi
liare necesare comisiilor de calcul. 
Odihna concurcnților în pauzele dintre 
probe va fi asigurată în corturile a- 
menajate în pădure. Pentru conferințe.- 
și vizionarea filmelor există în cor put 
central al poligonului, o sală utilată? 
modern cu o capacitate de 800 locuri. 
Trăgătorii vor fi cazați în hoteluri ex
cepționale construite pe lîngă Expozi
ția Agricolă.

Programul de desfășurare al cam
pionatelor a fost alcătuit astfel: se
niori: armă liberă calibru mare 3x40) 
armă militară 3x20; armă liberă ca
libru redus 3x40 cu clasament și la. 
poziții; meci englez; pistol liber (pre
cizie); pistol viteziw pistol calibru 
mare; cerb alergător, talere (200 t. 
la proba pe echipe și 300 t. la indi
vidual); skeet (100 t. la echipe, 200 
t la individual); senioare și juniori: 
armă liberă calibru redus 3x30 (90 
focuri) și meci englez.

Înaintea desfășurării probelor din 
cadrul campionatului mondial vor a- 
vea loc concursuri pentru cucerirea in
signei pentru care s-au stabilit urmă
toarele haremuri -

aur argint bronz
550 540 530
520 510 500
560 550 540
580 575 570
540 530 520
575 565 555
570 560 550
83 78 73

155 148 140

Participanților la întreceri li s-a 
asigurat de către comisia de organi
zare și un bogat program recreativ; 
Astfel vor putea vizita monumentele, 
și frumusețile Moscovei, vor putea 
viziona spectacole de teatru, operă, 
estradă etc.

In încheiere aș dori să precizez 
un lucru: participarea trăgătorilor 
noștri, care și-au cucerit un bine me
ritat prestigiu internațional este aș
teptată cu bucurie. Dar pentru a fi la 
înălțimea renumelui creat este neapă
rată nevoie ca toți factorii de răspun
dere — federația, antrenorii, trăgă
torii — să depună toate eforturile pen- 
tru pregătirea în cele mai bune con- 
dițiuni a echipelor care vor participa 
la întrecerile de la Moscova. Posibi
litățile noastre sînt cunoscute — e- 
dificatoare îri această privință sînt re
zultatele obținute la J. O. de la Hel
sinki, la' campionatele europene de la 
București și la J. O. de la Melbourne 
— și de aceea trebuie să marcăm o 
evidentă ascensiune la concursurile 
de la Moscova. Sînt toate condițiile 
pentru aceasta. Conștiinciozitatea și 
perseverența fruntașilor tirului nostru 
pot contribui efectiv la repurtarea unor 
succese de răsunet în campionatele 
care se vor desfășura în august în 
Gapitala marii Uniuni Sovietice.

SAMUIL BARANYI 
vicepreședinte al U.I.T.

Noutăți dn pregătirile pentru campionatul
Mai sînt șase luni pînă la începe

rea marii întreceri fotbalistice din 
Suedia. Antrenorii echipelor finaliste, 
federațiile de specialitate, se ocupă

• de pe acum cu maximă atenție de 
pregătirea în cele; mai bune condiții 
a echipelor lor. Au și început să se 
facă pronosticuri, se conturează lotu
rile, sînt traduse în viață planurile

• de pregătire...
NUME CUNOSCUTE IN LOTUL 

BRAZILIEI
Lotul reprezentativei Braziliei este 

alcătuit din... 44 de jucători. El se 
va reduce însă la 22, efectiv care va 
face deplasarea la începutul lunii 
mai în Europa. In primăvara aces
tui an, brazilienii își vor verifica 
echipa în compania unor formații 
puțuri iee. știrile care ne parvin de 

jpeste ocean anunță că în lunile vi
itoare echipa Braziliei va jfeca la 
Rio de Janeiro cu Bulgaria iar ia 
Sao Paolo cu Paraguay. In mai, 
sud americanii vor înfrunte echipa 
Portugaliei la Lisabona și reprezen
tativa Irlandei de Nord la BeMaist.

Odată cu venirea iernii ia Moscova, centrul de greutate al activității sportive de la marele complex sportiv# 
de la Lujniki s-a mutat la Palatul Sporturilor. Aci pe terenul străjuit de tribune, in care pot lua loc 17.500$, i 
spectatori, întilnirtle de baschet și volei alternează cu cele de hochei pe gheață sau cu întrecerile de patinat^ ; 

artistic. r ' ' ț
După ce răsună fluierul final in meciul feminin de volei din care fotografia noastră înfățișează o fază,., ’ 

spectatorii nu-și părăsesc locurile din tribune. Intr-adevăr, podiumul va fi strins, se toarnă apa și datorită mo
dernelor instalații frigorifere, peste cîteva minute va putea începe o pasionantă tntiinire de hochei pe gheață..

Din țările care construiesc socialismul
R. P. UNGARA

Datorită priceperii și experienței 
lor, antrenorii maghiari sînt soliei 

'tați în întreaga luma In multe țări 
din Europa și alte continente acti
vează antrenori maghiari în diferîTe 
discipline sportive: fotbal, atletism, 
scrimă, pentatlon modern, polo pe 
apă, înot etc. Recent, la lista antre
norilor invitați de alte țări s-a adău
gat și numele cunoscutului tenisman 
Asboth Jozsef, care aproape două de
cenii s-a afirmat printre fruntași în 
Europa. La cererea federației belgie
ne de tenis, Asboth a primit con- 
simțămîntul federației maghiare de 
specialitate să încheie un contract în 
Belgia pentru a pregăti lotul repre
zentativ și de tineret al acestei țări.

După cum se știe, belgienii au fost 
în acest an cîștigătorii zonei europene 
a Cupei Davis și nu a lipsit mult 
să cîștige și semifinala cu repre
zentativa S.UJL, calificîndu-se în 
finală. Zilele trecute, Asboth a revet 
nit la Budapesta pentru a-și petrece 
concediul. El a declarat presei ur
mătoarele:

„Deocamdată am încheiat un con
tract pe un an cu federația belgiană. 
Cu toate că nivelul tenisului din Bel
gia este foarte ridicat, sper să fiu 
la înălțimea dificilei mele misiuni. 
Experiența și cunoștințele mele cred 
că mă vor ajuta în această direc
ție. Am impresia că după primele 
săptămâni de activitate la Bruxelles, 
forurile superioare sînt mulțumite de 
munca mea. In orice caz, mă voi 
strădui să apăr prestigiul antrenori
lor maghiari aflați peste hotare, 
care se bucură de o deosebită pre
țuire".

Multe discuții se poartă asupra al
cătuirii echipei. Din actualul lot al
cătuit în urma unei mari anchete, 
comisia care a triat sutele de mii 
de voturi a dat publicității următoa
rea formație: Castilho (Fhiminense) 
— Paulinho, Belini (Vasco de Ga
ma) — Nilton Santos, Servilho (Bo- 
taifogo), Dequinha (Fliamengo) — 
Joel (Flamengo) — Didi (Botafogo), 
Henrique. Dida, Zagalo t'Flamengo). 
Majoritatea acestor jucători sînt cu- 
noscuț’f și în Europa, în special Cas
tilho, Nilton Santos și Didi care au 
jucat și la trecuta ediție a campiona
tului mondial.

PRONOSTICUL LUI HANAPPI
Căpitanul echipei austriece, Gerhard 

Hanappî (de 65 ori internaționali) a 
declarat că reprezentativa sa va avea 
o bună formă și că speră să ocupe 
un loc fruntaș în turneul final. In 
privința primelor locuri, părerea sa 
este ca la ele nu vor candida sud- 
americanii I... Favoritele lui Hanapi 
sînt îri ordine echipele Angliei, 
UJ^.S.S. și Ungariei. El consideră de

Nu este o noutate că natația ma
ghiară se bucură de renume în în
treaga lume. Dar poate puțini cu
nosc cîteva date statistice în legă
tură cu natația maghiară. Iată-le: 
In Ungaria există 5000 înotători și 
înotătoare, jucători de polo și săritori 
legitimați. In total există 116 co
lective cu secții de natație (53 la 
Budapesta și 63 în restul țării), 
înotătorii se bucură de bune condiții 
de pregătire. In timpul iernii ei sa 
antrenează în bazinele acoperite, 
care nu lipsesc în orașele mari: Bu
dapesta, Szeged, Debreczen, Șopron, 
Solnok, Eger, etc. In timpul verii ei 
se pregătesc în bazinele descoperite. 
Nn trebuie omis faptul că în Ungaria 
există aproape 100 bazine de înot 
pentru concursuri 1

R. D. GERMANA

Zeci de mii de pionieri din R. D. 
Germană sînt angrenați în activitatea 
sportivă. In cei nouă ani — de cîpd 
a luat ființă Organizația pionierilor 
din R.D. Germană „Ernst Thăl- 
mann“, din rîndurile acestor tineri 
s-au ridicat numeroși sportivi de 
valoare, ca Zierold, Recknagel și 
mulți alții. In acest an, Organizația 
pionierilor „Ernst Thălmann" sărbă
torește un deceniu de existență. Cu 
acest prilej Organizația și-a luat an
gajamentul să angreneze în activi
tatea sportivă un număr de 100.000 
de oionieri.

★
Ați auzit desigur de celebra tram

bulină de schi din localitatea 
Obersdorf, al cărei record apar-' 
ținînd finlandezului Tauno Lauri, este 
de 139 m. Interesant e faptul că în

mondial de fotbal
pildă, că gazdele, suedezii, vor avea 
șanse mai mari decît... campionii 
mondiali. In ce ne privește, a decla
rat cunoscutul fotbalist, sper să ajun
gem în semifinale"

FOTBALIȘTII IUGOSLAVI.. lA 
SCHI

De ieri lotul iugoslav alcătuit din 
25 de jucători a început pregătirile 
în localitatea Pokljuka, din munții 
Sloveniei. Fotbaliștii își pun la punct 
condiția fizică fă'cfînd schi. In plus, 
membrii lotului reprezentativ, partici
pă zilnic la prelegerile teoretice ale 
antrenorului federal Alexandr Trna- 
nici.

MATT BUSBY IN DILEMA...
Matt Busby, cunoscutul antrenor al 

lui „Manchester United" a fost soli
citat de federația scoțiană pentru t» 
prelua antrenamentele reprezentativei 
țării sale de baștină. Pînă aouim el 
nu a dat vreun răspuns acestei invi
tații, mai ales că englezii intențio
nează să-l folosească în calitate de 
•antrenor al reprezentativei tor. 

anul 1929 cînd s-a construit această 
trambulină, la campionatele Germa
niei, pe primul loc s-a clasat Erich 
Recknagel, actualul vice președinte 
al secției de schi din R.D. Germană. 
La vîrsta de 53 ani, Erich Recknah 
gel este și azi un sportiv activ, nu 
ca participant însă, ci ca arbitru de 
sărituri. In schimb, fiul său Helmuth' 
Recknagel în vîrstă de 20 ani, este 
unul din cei mai buni săritori ap 
rope ni.

R. P. POLONA

Intre 23 și 28 februarie 1958, în 
localitatea sporturilor de iarnă de la 
Zakopane se vor desfășura întrece^ 
rile la probele de schi, rezervate re
prezentativelor feroviare din Europa.

Pînă în prezent, și-au anunțat par
ticiparea următoarele țări: Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.D. Germană, Austria, 
Suedia, Franța, R.F. Germană, El-i 
veția, Finlanda, Norvegia, Turcia, lu-f 
goslavia, Italia și Polonia.

★
Schiorii polonezi ătl un bogat se

zon internațional. Federația de spe-’ 
cialitate a alcătuit echipele care vor 
participa , la diferite concursuri inter; 
naționale..- Schiorii polonezi vor par
ticipa la următoarele competiții: Con; 
cursurile internaționale de ia Grin- 
wald (Elveția) rezervate echipelor; 
feminine; Concursurile de coborîra 
(bărbați) de la Wengewn (Elvețiajijț 
Cupa „Emil Alais", probele de cobo-f 
rîre, în) localitatea Megeve (Frarit 
ța); Campionatele internaționale ale' 
Ungariei din munții Matra: con.;
cursurile de la Kitzbuhel (Austria); 
probele de coborîre.

R. CEHOSLOVACA

La Bratislava se vor desfășură lă 
sfîrșitul acestei luni campionatele eul 
ropene de patinaj artistic. Organizai 
torii au luat toate măsurile ca în
trecerile să se desfășoare în cele imai 
bune condițiuni. întrecerile vor avea 
loc pe patinoarul artificial al clu
bului Slovan. De curînd s-a primit 
înscrierea la campionate a patina
torilor francezi, în frunte cu cam-; 
pionul Europei Allain jiletti. Delegă3 
ția franceză numără 22 de persoane'. 
S-au mai primit înscrieri din partea 
forurilor de specialitate din Uniunea 
Sovietică, Anglia și Olanda.

★
A luat sfîrșit cea de a 27-a ediție 

a campionatului cehoslovac de șah. 
Anul acesta au participat un număr 
de 20 șahiști, titlul de campion fiind 
cîștigat de marele maestru Ludek 
Pachman, care a totalizat 15 puncte. 
(12 partide cîștigate). Pe locul doi 
s-a clasat Fichtl cu 14‘$ p., iar pe 
locul trei Dr. Filip cu 121/-. p.



Mîine începe a V-a ediție a „Turului Egiptului
etapă: Luxor— Kena—Sohag
noștri în edițiile ante-

Prima
Mîine dimineață, străvechiul oraș 

Luxor, din sudul Egiptului, va cu
noaște o animație deosebită: se va 
da plecarea în cea de a V-a edi
ție — jubiliară •— a competiției in- 
internațicnale de lung kilometraj „Tu
nd Egiptului", organizat de ziarul 

„Al Ahram" și federația egipteană de 
ciclism.

Traseul alergării este în întregime 
plat și asfaltat în proporție de a- 
proape 80 la sută. Totuși, întrecerea 
nu este de loc ușoară. Rapiditatea 
cursei (amintim că anul trecut s-a 
realizat o medie orară generală de 
peste 37 km.), pornirile ultra-rapide. 
desele hărțuieli de pe parcurs, ca și 
sfîrșitul etapelor, disputate cu deose
bită îndîrjire, fac din „Turul Egiptu
lui" o întrecere dură. La aceasta tre
buie adăugat și faptul că (așa cum 
s-a întîmplat în unele ediții) caravana 
ciclistă poate întîlni furtuni de ni
sip. destul de frecvente î<n acest ano
timp pe valea Nilului.

Din punct de vedere practic, pentru 
cicliștii din țările al căror climat face 
foarte anevoios sau chiar imposibil 

pedalajul pe șosele în această perioadă 
a anului, „Turul Egiptului" constituie 
un excelent antrenament. Spre deose
bire de alți ani, cind formația noas
tră a ajuns la Luxor tn ajunul sau 
chiar în dimeueația startului, anul 

acesta a fost asigurată posibilitatea 
unei bune săptămîni de aclimatizare, 
ceea ce, firește, a fost binevenit pen
tru tinerii aomponenți tai echipei 

noastre.
Cursa debutează ou o etapă lungă : 

Luxor—Kena—Sohag (221 km.). O 
etapă dificilă, attt prin n'dmărui ki
lometrilor cît și prin șoseaua neas
faltată și îngustă, care poate deter
mina unele serioase departajări între 
concurenți, chiar din prima zi.

In ajunul Începerii acestei impor
tante întreceri, considerăm potrivit 
să notăm rezultatele obținute de re-

prezent anții 
rioare.

Pe eebipe, ne-am clasat pe locui 
IV în anii 1955, 1956 și 1957. (In 
1954 nu s-a făcut clasament pe na
țiuni), Individual ne-am clasat astfel : 
1954, M. Niculesou 10, N Mărim 13, 
N. Vasifescu 20, C. Istrate 23. (Au 
luat startul 45 concurenți și au ter
minat întrecerea 29) ; 1955, C. Du- 
mit’escu 8, C Șandru 12, G. Moi- 
oeanu 22, Șt. ’ Știefu 34. (Au plecat 
72 cicliști și au terminat 48) ; 1956, 
C. Șandru 6, I. Vasile 13. G. Moi- 
ceanu 15, C Dumitrescu 34. (Âu ter
minat probă 40 concurenți d'n 56 
plecați) I 1957, O. Șandr-i 13, C. Du
mitrescu 16, A Șelanu 17, G. Tudose 
19, St. Poreceanu 20 (Au terminat 
37 concurenți din 49 care 
ștartul) 1958?'.?...

Amintim că în 1954 și 
participat cu o echipă de 4 alergă
tori, jar îm 1956 și 1957 cu o echipă 
de 5 In patru ediții a abandonat 
'im singur alergător: L. Zanoni, în 
unma fracturii unei muni

au luat

1955 am

POLO PE AP4
• Astăzi la Budapesta: Progresul 

București — Voros Meteor
Echipa de polo pe apă Progresul Bucu

rești se află de cîteva zile în Capitala 
Ungariei^ Ea va susține astăzi prima 
partidă în compania formației de cate
gorie A., Voros Meteor Budapesta. Co
respondentul agenției M.T.E ne infor
mează că jocul de polo va XI precedat 
de cîteva probe de înot la care parti
cipă înotători romîni și maghiari.

Turneul echipei 
de baschet C. C. A. 

în R. P. Polomă

de re-

In calendarul internațional al spor
tivilor francezi pe anul 1958 sînt prevă
zute și întâlniri cu sportivi romînl. Ast
fel la 16 mai se va desfășura la Paris 
întâlnirea internațională de volei dintre 
echipele masculine ale Franței și Romî- 
niei. iar la 28 Iunie la Nantes meciul de 
box amator Romînia-Franța.

In luna noiembrie va avea loc la Bucu
rești revanșa întâlnirii de rugbi dintre 
echipele Franței și Romîniei. Intre 4 șl 
7 aprilie, la București, o delegație spor- 

.tivă franceză va participa la competi
ția Internațională „Criteriul mondial de 
scrimă al tineretului”. (Agerpres).

IV. Malitz (R. D. Germană) sosește primul in etapa a IV-a Assiut-Minia, 
in ediția din 1957

Concursul republican de handbal de sală 
va fi reluat astăzi în sala Floreasca

Nu s-ar putea spune că îp perioa
da în care concursul republican a 
fost întrerupt amatorii de handbal de 
sală din București au fost lipsiți de 
dinamicele întreceri pe care le oferă 
acest sport. Dimpotrivă, chiar pauza 
oferită de întreruperea concursului a 
..................... * ' ’ '** organiza- 

au plăcui
fost din plin folosită prin 
rea unor turnee fulger care 
publicului bucureștean prin originala 
lor formulă de disputare. .

Aceste turnee pot fi deci 
te ca o „uvertură' promițătoare a în
trecerilor din cadrul concursului repu
blican ce se va relua astăzi după a- 
miază la ora 15 în sala Floreasca. 
Etapa de astăzi este mai mult decît 
o etapă obișnuită. Prin programul ei 
oferă jocuri extrem de echilibrate, n- 
nele dintre ele veritabile derbiuri, 
așa îneît — după cum spuneam mai 
sus — promițătoarea „uvertură' a 
turneelor fulger va avea o continua
re pe măsura ei.

Din jocurile pe care le vom putea 
urmări se detașează net întîlnirea 
dintre echipele feminine Progresul 
M.I.C. și Progresul Steagul roșu. For. 
mâții redutabile, bine cunoscute ama
torilor de handbal din țara noastră, 
ele au oferit aproape întotdeauna,

considera-

J
1

cînd s-au întîtnit, partide de mare 
spectaculozitate. Sîntem 
și de această dată 
respective în rîndul 
află numeroasele componente __
lotului național, nu se vor dezminți.

In afară de aceasta însă, în pro- 
Sfram, mai sînt prevăzute șl o serie 
de jocuri la fel de interesante între echi- ■ 
pe mascul ine. Vom reaminti cititori
lor noștri că în întrecerea echipelor 
masculine C.C.A. 
tără să fi suferit 
vor susține mîine 
C.C.A. va întîlni 
echipă omogenă, 
în mare progres 
este capabilă de 
dinamoviștii vor 
Locomotivei G.N. 
tașă în campionat. In rest programul! 
va mai cuprinde meciurile: Voința — 
Locomotiva P.T.T. și Știința I.C.F. — 
Energia ,23 August'.

Ca un amănunt vom sublima, în 
încheiere, că cu acest prilej specta
torii bucureșteni vor vedea evoluînd, 
în echipele lor, pe tinerii handbaliști 
care s-au întors recent dintr-tin fruc
tuos turneu în străinătate.

Peste 180 concurenți 
la campionatele europene 

de tenis de masa
convinși că 

formațiile 
cărora se 

ale

și Dinamo conduc 
vreo înfrîngere. Ele 
două partide grele. 
Progresul I.T.B., o 
oare s-a prezentat 
anul acesta și care 
orice surpriză, iar 
juoa în compania

BUDAPESTA (Agerpres). —
Comitetul de organizare a campio

natelor europene de tents de masă 
a primit din partea mai multor 
țări confirmarea de participare și 
numărul de jucători pe oare i vor 
trimite la competiție. Anglia și Sue
dia vor fi reprezentate de arte 6 
jucători, Polonia de 10 jucători, 
URSS — 11, — Austria—12, R.D. Ger
mană — 13, Iugoslavia — 15. 
prevede o participare de peste 
de concurenți la această primă 
ție a campionatelor europene
va începe la 2 'martie în capitala 
Ungariei. La întreceri a fost invitat 

o altă echipă frun-_să asiste Yvor Montagu, președintele 
Federației Internaționale de tenis de 
masă.

Miercuri s-a întors din Polonia e- 
chipa de baschet C.C.A. București 
care a susținut în localitatea Torun, 
din țara prietenă, trei partide amtJ 
cale cu formații poloneze. Astfel, 11 
4 ianuarie jucătorii noștri au frtnm- 
tat echipa Akademik din localitate; 
în fața căreia au pierdut la mică- di
ferență 68—71, după ce la pauză con-î 
duceau cu 38—33. A doua zi, C.C.A.' 
a întrecut categoric cu scorul de 80—•’ 
40 (40—16) o selecționată a echipe-' 
lor Zawisza din Bydgosz (cea mai 
bună din categoria a doua) și Budo- 
vlany din Torun. In fine, în con-' 
tinuare la 6 ianuarie, C.C.A. a susți
nut un nou meci în compania cam-’ 
pioanei Poloniei, Legia Varșovia (pla
sată și în prezent pe primul loc -în 
campionatul respectiv). Deși au con-' 
dus o bună parte din timp jucătorii 
de la C.C.A. au pierdut cu 65—50 
(31—28).

Se
180 

edi- 
oare

Unde se va desfășura^ 
Olimpiada 1964?

In anul 19fS Comitetul Olimpic Inter
național urmează să aleagă orașul care 
va găzdui în 1964 cea de a XVIII-a e- 
diție a Jocurilor Olimpice. La organiza
rea acestei mari competiții candidează 
pînă în prezent orașele Tokio, Belgrad, 
Bruxelles, Karăci, Auckland (Noua Ze- 
elandă) și două orașe din S.U.A.-Chi- 
cago și Los Angeles. (Agerpres).

PRIMUL. LOC IN 
RE PREZENT ATI VE- 

EUROPENE

• In cadrul Cupei Angliei s-a rejucat 
întâlnirea Aston Villa-Stoke City, ter
minată la egalitate în turul III al com
petiției, Aston Villa deținătoarea trofe
ului) n-a putut trece nici de data aceas
ta de adversara sa, meciul terminîndtr-ee 
la egalitate: 3—3.

• Astăzi după amiază 
In afară de întîlntrea 
Scoția-Franța se mat 
dispută pe teritoriul

Marii Britanii alta două Intîlnlrt inter
naționale de rugbi; Anglla-Țara Galilor 
la Twickenham și Australia-Swansea pa 
terenul ultimei.

PAUL KERBS ÎNVINGĂTOR I.A HAS
TINGS!

ECHIPA URSS 
CLASAMENTUL 

LOR

FOTBAL
Cele mai bune jucătoare, din tenisul 

de masă european evoluează la București 
viori ale tenisului de masă european 
și mondial (doar jucătoarele japoneze 
absentează) vor mai veni în Capita
la noastră și alte jucătoare de renu
me ca fosta campioană mondială 
Gizi Lantos, Diana Rowe (Anglia), 
Ilona Kerekeș (R.P.U.), scoțiană 
Hellen Elliot, după cum este aștep
tată cu interes și evoluția în această 
companie selectă și a jucătoarelor 
Maria Golopența, Marta Tompa, Irma 
Magyari, Maria Gavrilescu, Mariana 
Barasch și Catrinel Folea, elemente cu 
reale posibilități» de afirmare. Rămî- 
ne de văzut care dintre aceste jucă
toare va folosi cel mai bine această 
ocazie de afirmare.

Și la băieW, întrecerea se anunță 
atractivă, ținînd seama că vom avea 
ocazia să urmărin la „lucru", cu ex
cepția cehoslovacilor, pe cei mai în 
formă jucători europeni: maghiarii 
Berczik, Sido, Gyetvai Foldy, noul 
campion iugoslav Hrbud, rutinații 
Harangozo și Vogrinc. Alături de a- 
ceștia, țara noastră va alinia un plu
ton masiv și valoros de jucători care 
va cuprinde — de la consacrați și 
pînă la speranțe — aproape toată 
floarea tenisului de masă masculin de 
la noi.

Spectatorii mai nerăbdători, vor 
putea lua un aconto, urmărind pe ju
cătoarele și jucătorii romîni, în ca
drul unei competiții de verificare și 
selecționare. Concursul se va disputa 
la Floreasca mîine dimineață (orele 
9—13) și după amiază (orele 16,30—• 
21). Se vor juca meciuri la cele cinci 
probe individuale: simplu femei, sim
plu bărbați, dublu bărbați, dublu fe
mei și dublu mixt. Iau parte toți 
membrii lotului republican și cel mai 
buni jucători și jucătoare din Capi
tală șl provincie.

Meciul de dublu femei Angelica Rozeanu — Ella Zeller = Ann. Hay
don — Diana Rowe va fi reeditat după doi ani joia viitoare in sala Flo
reasca in cadrul intilnirii feminine inter-echipe R.P.R. — Anglia, in 1956 
la Tokio victoria a revenit repreze  ni antelor noastre. Iată o fază din această 

partidă.

Fără îndoială că, datorită participă
rii deosebit de valoroase mai ales 
la probele feminine, actuala ediție a 
campionatelor internaționale de tenis 
de masă se anunță pe cît de intere
santă pe attt de importantă. Să tnu 
uităm că numai peste șase săptămîni, 
va avea loc la Budapesta cea maii 
însemnată confruntare internațională a 
acestui sport din anul 1958: campio-

natele europene. Iar pentru titlurile 
feminine europene concurează ou ce
le mai mari posibilități de cîștigare 
tocmai jucătoarele care vor evolua 
peste cîteva zile în sala Floreasca, a- 
dică englezoaica Ann Haydon, ma
ghiarele Eva Koczian și Lidia Moso_ 
czi și — bineînțeles — reprezentam 
tele noastre Angelica Rozeanu și E- 
lla Zeller. Dar pe lîngă aceste prime

• Intr-un clasament al 
celor mai bune repre
zentative de fotbal din 
Buropa, alcătuit de 

„I.'Equlpe” pe baza re-ziarul parizian _____  .
zultatelor din 1967, echipa Uniunii So
vietice ocupa primul loc eu 6 victorii, 
un joc egal și o înfrîngere, realizînd o 
medie a rezultatelor de 1,62 (această me
die se calculează împărțind numărul 
punctelor obținute ia cel al partidelor 
jucate). Locul doi în acest clasament 
este ocupat de echipa R.F. Germane — 
4 victorii și o înfrîngere, urmată de An
glia, 5 victorii, un joc egal și o înfrîn
gere, Spania, Cehoslovacia. Austria. Iu
goslavia, R. P. Ungară, Scoția etc. De 
remarcat că nici o echipă europeană nu 
a terminat sezonul 1957 fără a cunoaște 
înfrîngerea.

• In cursul acestei săptămîni s-a dis
putat partida din cadrul campionatului 
Italian de fotbal dintre Juventus și 
Sampdorla. Liderii clasamentului au în
vins cu 4—1 (1—0). O formă excelentă a 
arătat galezul John Charles care a mar
cat 3 goluri. Pentru Sampdorla singurul 
punct a fost marcat de austriacul 
wlrk.

RUGBI

Oc-

so— 
me-

• In cursul anului 1957 echipele
vietlce de fotbal au susținut 263 de 
fi uri Internationale dintre care 119 peste 
hotare și 144 pe stadioanele din U.R.S.S. 
fotbaliștii sovietici au...........................
partide, au pierdut 49 
terminat la egalitate

• La Montevideo s-a
International de fotbal ____
reprezentative ale Uruguayului și Ar
gentinei. întâlnirea a fost la discreția 
fotbaliștilor uruguayeni care au cîștigat 
cu scorul de 3—0 (2—0).

Dună cum se știe, echipa Uruguay ului, 
(de două ori campioană a lumii) nu s-a 
calificat pentru turneul final al campio- 
nabulul mondial de la Stockholm. (Ager- 
nres)

• In continuarea turneulut pe care-I 
întreprinde în Tndonezia. echipa ceho
slovacă de fotbal Ruda Hvezda Bratis
lava a jucat cu formația Perslb-Ban- 
dung. Fotbaliștii cehoslovaci au terminat 
învingători cu scorul de 9—2 (3—0).

• In vederea întâlnirii Irlanda de 
Nord-Italia, din cadrul preliminariilor 
campionatului mondial, programată 
pentru 15 ianuarie la Belfast, adversarii 
au căzut de acord asupra acelorași ar
bitri care trebuiau să conduc® prece
denta întâlnire (transformată în meci 
amical din cauza întârzierii acestora). 
Este vorba de arbitrii maghiari Deak. 
Harangozo și Zsolt.

cîștigat 172 de 
iar restul le-au

disputat meciul 
dintre echipele

• Turneul Interna
tional de șah de ia 
Hastings a luat sfîrișit 
cu victoria marelui ma

estru sovietic Paul Keres, care a tota
lizat 71/? puncte din 9 posibile. In ultima 
rundă Keres a jucat 
Jugoslav Gllgorlci și 
57.

Iată clasamentul 
(U.R.S.S.) 7'/, puncte;
goslavia) 61/, puncte; 
slovacia) 6 puncte; 4. 
5 puncte; 5—6 Kluger 
Sterner (Suedia) 4’/f puncte; T. 
(Anglia) 4 puncta

ȘAH

cu marele 
a cedat la

maestru 
mutarea

final:
Gltgorici (Ii*~

(Ceho- 
(Anglla) 

Ungară), 
PenroM

i. • Kece»
2.
3. FiUp
Barden 

<R.P.

Roger Riviere, 
primul sportiv francez 

al anului 1957
PARIS (Agerpres). — In urma anche

tei întreprinse de ziarul parizian ..l’E- 
quipe” în rindul cititorilor săi, tkiărul 
ciclist Roger Riviere, în vîrstă de 23 
ani, a fost desemnat drept cel mal bun 
sportiv francez al anului 1957. Riviere s-a 
afirmat pentru prima oară în 1956 cip- 
tlgînd Turut de amatori al Eunopei la 
care au luat parte și cicliștii romînl. m 
august 1957 «1 a cucerit titlul de cam
pion al lumii la proba de urmărire, ia» 
după scurt timp a doborît recordul mon
dial în proba de o oră, parouirgînd pe 
pista de la Vigorelli (Milano) 46,923 km.

Clasamentul primilor 10 sportivi fran
cezi pe anul 1957: 1. Riviere (ciclism) 9» 
puncte; 2. Halimi (box) 84 puncte; 3. An- 
quetll (ciclism) 83 puncte; 4. Mouyat 
(scrimă) 60 puncte; 5. Rousseau (clcllsițj) 
53 puncte; 6. Bobet (clcllsip) 38 puncte; 
T. Kopa (fotbal) 32 puncte; 8. Jazy (atle
tism) 31 puncte; 9. GUetiti (patinaj) W 
puncte; 10 Hienez (box) 28 puncte.
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