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Bazarnik wyprowadza lewy prosty na

szczękę Awdiejewa.

Kolczyński atakuje dolne partie

Ogurienko.

Arukiewicz nadział się tym razem m Rademacher broni się przed atakiem Szymura wypuszcza swój leivy ,jdyszeV

kontrę Kniaziewa. Grajnera.

WCZORAJSZA niedziela dostarczyła sportowi polskiemu
niebylejakiej emocji. Pięściarze polscy społkali się

w Warszawie z jedną z najsilniejszych zespołów bokserskich
Europy —

z reprezentacyjną ósemką pięściarzy Z. S . R. R .

Na innym miejscu podajemy opis przebiegu tego frapującego
spotkania, któremu z zapartym oddechem przyglądało się na

Stadionie Wojska 30 tys. widzów. Na dalszych stronach znajdą
te£"f»asi czytelnicy opinie,. dotyczące przebiegu poszczególnych
walk, oraz charakterystykę pięściarzy radzieckich i polskich.

Spotkanie, które w efekcie końcowym skończyło się naszą

porażką 6:10, stało na .wysokim poziom/e. Przyczyniła się do
tego wysoka klasa naszych przeciwników na ringu, jako też

doskonała postawa pięściarzy polskich, ktćrzy wczoraj zade-
monstrowali lepszą lormę, niż w ub. roku na Turnieju Sło-
wiańskim lub tegorocznych mistrzostwach Europy w Dublinie.
Wysoką klasę naszych pięściarzy podkreślili również nasi go-
ście.

Doskonali pięściarze ZSRR, których wysokie walory mogli-
śmy już ocenić w Warszawie — dadzą się poznać również w in-
nych dzielnicach naszego kraju. Spotkania na Wybrzeżu i na

Śląsku dojdą do skutku jeszcze w tym tygodniu.

Jugosławia pokonała Bułgarią 2:1 (1:1)
Skład przeciw Polsce prawie ustalony

BELGRAD, 12 .10 (Tel. wł.). Oczeki-

wany, z wielkim zainteresowaniem mecz

w ramach turnieju,bałkańskiego zakoń-

czył się w Zagrzebiu skromnym zwy-

cięstwem reprezentacji Jugosławii nad

piłkarzami Bułgarii w stosunku 2:1

(1:1)! Obie bramki dla Jugosławii zdo-

był Michaiłów icz, dła Bułgarów Stan-

kov.

Zwycięstwo przyniosło punkty jednak

nie zadowoliło opinii sportowej Jugo-

sławii. Drnżynu jugosłowiańska wygrała

wprawdzie zasłużenie, miału więcej z

gry, szczególnie przed przerwą, nato-

miast po pauzie utak jej zawodził, nie

CHORZÓW, 12.10 (Tel. wł.). Warsza- j

loi — Śląsk 2:1 (1:1). Na stadionie Ru-

*ju rozegrano spotkanie piłkarskie z ey-

iu gier o puchar im. J . Kułuży. Za-

ończyło się ono zwycięstwem Warsza-

wy nad Śląskiem w stos. 2:1 (1:1).

Warszawa: Skromny, Pruski, Gierwu-

towsld, Brzozowski, Szczurek, Waśko,

Mordarski, Górski, Świcurz, Ochmański,

Olszewski.

Śląsk: Brom, Michalski, Jandudu,

Gajdzik, Andrzejewski, Piec II, Chole-

wa, Spodzieja, Alszer, Cieślik, Kubicki.

Widzów ponad 20.000. Sędziował nie-

udolnie Michalik z Krakowa.

Pierwsze 25 m, gry upływa pod zna-

kiem lekkiej przewagi Śląska, którego

ataki stopuje jednak dobra obrona war-

szawian. Anemiczne strzały wyłapuje z

łatwością Skromny. Dopiero 28 m. gry

przynosi efekt bramkowy z pięknego po

dania górą Cholewy. Cieślik strzela gło-

wą, uzyskując prowadzenie dła Śląska.
Skromny był współuczestnikiem tej bram

ki, wybiegając w nieodpowiedniej

chwili.

Radość widowni jeszcze nie ucichła,

gdy w minutę później warszawianie uzy-

skali wyrównanie z samobójczego strza-

łu Andrzejewskiego, który lekki strzał

Świcarza skierował głową do własnej

bramki, inyląc Broma, robinzującego w

przeciwnym kierunku. 38 m. przynosi

piękne zagranie z lewej strony Górski
— Mordarski. Ostry strzał tego ostat-

niego broni piękną robinzonadą Brom.

W '39 m. warszawiacy wymieniają Och-

mańskiego na Borowieckiego.

Po przerwie warszawianie zaczynają

przeważać. Ataki 'ich ^

są więcej skonso-

lidowane, a poparte dobrą grą pomocy,

stwarzają wicie kłopotu niepewnej <bro

nie i pomocy Ślar-ka. Ślązacy atakują

tylko indywidualnymi wypadami poszczę

gólnyrh napastników, które z góry ska-

zane są na niepowodzenie wobec bez-

względnej gry warszawian, grających

miejscami faul. W jednej z takich akcyj

przebój Alszera broni ofiarnie Skrom-

ny, rzueająe mu się pod nogi, w wyni-

ku czego ulega eieżkiej kontuzji głowy.

Zastępuje go już do końca Borucz.

Gra słabnie na tempie. W 40 m. gry

niepokonany
LONDYN (Obsł, wł.). Sobotnie wyni-

ki ligi angielskiej: Arsenał — Aston

Villa 1:0, Huddersfiełd — Bolton 5:1,

Burnley — Blackpool 1:0, Charlthon —

Wolverhampton 5:1, Liverpool — Chel-

sea 3:0, Manchester U. — Grimsby 3:4,

Everton — Middlesbourgli 1:0, Port-

mouth — Derby C. 0:0, Sheffield U. —

Sunderland 3:2, Stoke City — Black-

hurn Rovers 2:1, Preston — Manche-

ster C. 2:1.

PÓŁFINAŁY O PUCHAR SZKOCJI

GLASGOW (Obsł. wł.) . Półfinały pu-

ch-iru szkockiego przyniosły sensację w

postaci wyeliminowania Glasgow Ran-

gers, którzy przegrali z Falkirkiem 0:1.

Drugi półfinał: East Fife — Aberdeen

1:0.

Andrzejewski fauluje Mordarskiego,

rzut wolny pięknie podaje Mordarski,

Brom wybiegając, źle oblicza odległość,

próbująe piąstkować jedną rękę. Mija

się z piłką, którą Borowiecki wtłacza

do bramki, użytkując decydujący punkt

dla Warszawy.

Reszta gry upływa pod znakiem zajad-

łych ataków Śląska, które warszawianie

likwidują przez spokojną, opanowaną

grę swych formacji obronnyeh.

Drużyna Śląska zawiodła. Brom bro-

nił niepewnie i jest pośrednim sprawcą

przegranej, rzucając fatalnie drugą bram

kę.. Jedynymi jasnymi punktami ponicy

i obrony byli Janduda i Gajdzik. Naj-

gorszym w drużynie śląskiej był atak.

Drużyna warszawska grała lepiej od

swego przeciwnika, nadużywając jednak

niepotrzebnie swej przewagi fizycznej,

stosując w decydująeych momentaeh grę

faul. Prawa strona — Olszewski i Bo-

rowiecki — była lepszą od lewej. W po

mocy najlepszym byl Szczurek,

Niemiłym zgrzytem po zakończeniu

zawodów było obrzucenie przez smarka-

terię sędziego Michalika piaskiem i drob

nymi kamieniami.

miał siły przebojowej i decyzji strzału.

Zawody prowadził sędzia Varna z Bu-

dapesztu.' •"

Skład przeciw Polsce nie zosta) jesz-

cze definitywnie ustalony, liczyć się na-

leży jednak z następującym zestawie-

niem :

przegrywa

z
PRAGA. Międzymiastowy mecz bok-

serski Helsinki — Praga zakończył tię

zwycięstwem gości 10:6i

Wyniki: musza
— Lchtinen (H) bije

Zoffa (P) przez dyskwalifikacje w II r. ,

kogucia: Iiwonen (H) wygrywa na punk-

ty z Neineceno (P), piórkowa: Fiilikai-

nen (H) nokautuje Matyscaka (P) w

2-ej r., lekka: Tabenek (P) bije na pkty

Rauta (H).

Półśrednia: Raenaenen (H) wygrywa

na pkty z Rondelą (P), średnia: E. Sa-

lo (H) wypunktowuje Tenglera (P), pół-

ciężka: Carda (P) pokonał na pkty Sil-

jandera (H), ciężka: Rademacher (P)

wygrywa na pkty z A. Salo (H).

Szostaric (Part.), Stankovic (Crveria
Z w e zda) ,.3⁄4 -Oże go vic- (Lokomotiv;), Gzaj-

kov.sky I (Part.),. Horwath, . (Dynamo

Zagr.), Simonovsky (Part.), Zimerma-

nowcik (Dynamo), Mitic (C. Zwezda),
Bobek (Party. Czajkovsky II (Dyna-

mo), Michailovic (Part.).

Możliwe jest, że zmiana nastąpi na po

zycji środkowego napastnika, - którą

obsadziłby ewent. Iovunovic z Partyzan-

ta, ewent, dalsza zmiana to powołanie

Brzozovica (Part.) na prawą obronę.

Mccz z Polską odbędzie się na stadio-

nie Partyzanta (dawniej BSK), na któ-

rym reprezentacja Polski występowała

już parokrotnie. Zainteresowanie spotka-

niem jest w Belgradzie bardzie wielkie.

Oczekuje się ok. 30.000 widzów. Nazwi-

sko sędziego nie jest jeszcze znane. >"

Wągry - Rumunia
3;O (2sO)

BUKARESZT, 12 .10 (Tel. wł.) . W

dniu dzisiejszym reprezentacja Węgier

pokonała Rumunię w ramach turnieju

Bałkańskiego w stosunku 3:0 (2:0). Wę-

grzy umocnili swą pozycję lidera w ta-

beli turniejowej. Na drugim miejscu

kroczy Jugosławia, dalej Rumnnia, Bnł- .

garia i Albania.

prowadzi
Z

w meczu

BELGRAD, 12.10 (Tel. wł.) . Po pierw-

szym dniu meczu lekkoatletycznego pro-

wadzi Praga z Belgradem w stosunku

61:54 pkt.

OLSKI Związek Piłki Nożnej pro-

wadzi obecnie sensacyjne rozmowy

w sprawie... wyjazdu polskiej reprezen-

tacji piłkarskiej do Meksyku!

Przed dwoma dniami zgłosił się do

PZPN obywatel polski, zamieszkały stu-

le w Meksyku p. Rottert, proponując w

imieniu Meksykańskiego Związku Piłki

Nożnej przyjazd polskiej reprezentacji

futbolowej do Meksyku.

Pierwszą rozmowę z niezwykłym wy-

słannikiem przeprowudzil telefonicznie

sekretarz PZPN p. Roman Giełda, któ-

ry skierował skolei „egzotycznego" go-

ścia do inż. Przeworskiego,

Inż. Przeworski nsłyszał bardziej kon-

kretne • dane. Wynika z nieb, że Meksy-

kańczycy widzieliby chętnie u siebie

piłkarzy polskich. Z dwu proponowa-

nych terminów w rachubę wchodzi tyl-

ko zimowy (styczeń). Polacy mieliby

rozegrać sześć spotkań, gospodarze pła-

cą przelot w obie strony i utrzymanie

oraz odpowiednią Eumę, jako odszkodo-

wanie, która prawdopodobnie starczyła-

by na... pokrycie olimpijskiego wyjazdu

naszych futbolistów!

Wiceprezes PZPN poprosił rozmówcę

o bliższe szczegóły oraz o oficjalne po-

twierdzenie warunków ze strony Meksy-

ku, żyrowane przez naszą placówkę dy-

plomutyczną. W tej chwili odbywa się

wymiana radiodepesz. O rezultatach do-

wiemy się w najbliższych dniach.

Rozkaz
do reprezentacyjnych

piłka rzy

POLSKI Związek Piłki Nożnej

nakazuje piłkarzom, wyznaczo-

nym do reprezentacji przeciw Jugo-

sławii i Rumnnii stawić się najpóź-

niej w czwartek 16 bm. w południe

w hotelu Savoy w Katowicach! Od-

jazd nastąpi tego samego dnia wie-

czorem.

Odnosi się do graczy: Jurowicza,

Skromnego, Włodarczyka, Flanka,

Barwińskiego, Szczurka, Parpana, Gaj-

dzika, Brzozowskiego, Hogendorfo,

Gracza, Spodziei, Cieślika, Barań-

skiego, Kulawika i Barana.

leszcze jeden rekord

Hansenne
POITIERS (Obsł. wł.). Znakomity

średniodystansowiec francuski Marcel

Hansenne pobił jeszcze jeden rekord

Francji, tym razem na dystansie % mili

(1207 m). Hansenne uzyskał czas 3:00,3.

Poprzedni rekord należał do Ladou-

megue, ustanowiony był w 1931 roku i

wynosił 3:00,6.

AUSTRALIA — &KOCJA PŁD.

15:6 W RUGBY

GLASGOW (Obsł. wł.). Międzypań-

stwowe spotkanie w rugby między tea-

mem australijskim Wallabies a Połud-

niową Szkocją zakończyło się zwycię-

stwem Australijczyków 15:6.

Począwszy od następnego nu

meru, czwartkowy „Przegląd
Sportowy" będzie ukazywał się
stale, jak przed laty, w kolorze

czerwonym.

Polska-ZSRIR
w siatkówce

Pierwszy mccz międzypaństwowy

w siatkówce ZSRR — Poiska od-

będzie się w dnin 26 października

w Warszawie na kortach LegiL

Drużyna radziecka po oficjalnym

spotkanih rozegra jeszcze Kilka

spotkań w Polsce.

Tabela gier
o puchar Kałuży
1) Warszawo

2) Kraków

3) Poznań

4) śląsk
5) Łódź

glor pkt.
46

4S

44

sl. br.

10: Z

12: 7

8:10

11:15

8:13

musza: Sogatowicr zwycięża na punkty Gizywocza
kogucia: Awdiojow uloga na punkty Bozarnikowl

piórkowa: Kniaziów ulega na punkty Antkiowiczowl

lokka: Greinsr zwycięża na punkty Rademachora

pólśrcdnio: Szczerbakow zwycięża na punkty Chychtq
średnia: Ogurienko zwycięża na punkty Kolczyńskiego
półciężka: Stepanow-"ulega na punkty Szymunn
ciężka: Korolew zwycięża w II f. k. e. Nlowadzlia
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GDY rok temu opuszczaliśmy ring nie drużyny ciaszy nas, a nie ma wąt

w Pradze, nasuwało się pytanie: pliwości, że polityka kapitana związ

jaki rezultat odnieślibyśmy w bezpośrc ' kowego jest słuszna,

dniej walce z ekipą ZSRR? Na ogół

utrzymywało się mniemanie, żc powin ' «KOŁKA" ZAWIÓDŁ

wać nokautujące

nie potrafi uczynić,

INTELIGENCJA CHYCHŁY
Tyle na razie o „Kolce". Drugim

y, dziś już tego niukiewiczem w czasie mistrzostw Pol-

ski. Antkiewicz marnował zbyt wiele sił

i energii na mało produktywne ataki,
które w efekcie kończyły się na pud-
łach. Bokser o tej klasie, jak Antkie-

wicz, nie może pruć tak często powie-
trza W Gdańsku, w walce z Radema-

niśmy przegrać w stosunku 6:10. O- | Wspomnieliśmy, że Kolczyńskiemu bokserem, który miał bezsprzecznie

cenę tą potwierdziło wczorajsze . o
- j zabrakło kilku ciosów do zwycię-! szanse na wygranie, prowadząc walkę

tkanie, jakkolwiek składy obu dru- stwa. Tak "było w istocie. Zresztą od na punkty d > trzeciej rundy był Ckychła. ' cherem — Antkiewicz za pomocą lewe-

żyny uległy pewnym zmianom.

Tak, przegraliśmy 6:13. Czy zasłu-

żenie?.. Na to pytanie trzeba odpo-

wiedzieć obiektywnie, nie patrząc na

walki przez lokalne okulary. Zaryzy-

kujemy twierdzenie, że byliśmy o

krok od remisu —

o zaledwie —

o

kilka ciosów Kolczyńskiego, czy je-

dną ,,porcję gązu Chychły". Ale wła-

śnie zabrakło nam tych kilku ciosów,

które zdecydowały o zwycięstwie i

na to nie ma rady, musimy schylić

czoło i uderzyć s!ę w piersi, przyzna

jąc lojalnie, że drużyna ZSRR była

lepsza.

Na ogół jednak niedzielny mecz

może nas raczej nastrajać optymisty-

cznie. Jedno jest pewne, że walczyli-

śmy 7. potężnym zespołem ZSRR, jak

równi z równymi — i nawet w tych

wypadkach, gdy przegrywaliśmy —

to ulegliśmy z honorem.. Bo chociaż

taki Rademacher bity był o kilka

długości przez Grcjnera, to jednak po

zostawił po sobie na ringu bardzo do

bre wrażenie.

LEPIEJ NIŻ W PRADZE
I DUBLINIE

W każdym razie możemy wyciąg-

nąć wniosek, że nasza ósemka była

lepsza w Warszawie, niż w Pradze,

czy Dublinie. Jesteśmy w'ęc na wla

<ciwej drodze, Nie ma wątpliwości,

że taki Bazarnik, czy Antkiewicz je-

szcze poczynią postępy, to samo mo-

żemy powiedzieć o Chychle, czy Ra-

demacherze. Jednym słowem, wprowa

dziliśmy już w bój rezerwy, które bę

dą się doskonalić. Kążde odmłodze-

nośme werdyktu sędziowskiego sły- J Jik 3 uż upomnieliśmy zabrakło mu j g0 prostego ustawiał przeciwnika do

szeliśmy różne zdania. Jeien z naj- i »Bazu" w trzeciej rundzie. Bokser Wy- ( ciosu, w niedzielę nie obserwowaliśmy

lepszych sędziów polskich upierał się i hrzeża przegrał, gdyż był słabszy fizycz- ; tych posunięć, zresztą sam Antkiewicz

kategorycznie, że Kolczyńskiemu na-
nie > jakkolwiek swego przeciwnika prze ; mówi o sobie

leżało s:ę zwycięstwo. My boimy się

zaryzykować takiego twierdzenia, na-

tomiast pnwiemy, że ,,Kolka" walki

nie przegrał, ale też jej nie wygrał,

Zresztą, co tu dużo mówić, Kolczyń-

ski był słaby i to bardzo słaby. Po-

wiemy dalej —nie widzieliśmy nigdy

tak nrzeruego Kolczyńskiego, mimo,

że sam on twierdził przed meczem, ii

do walki przygotował się „na ostat-

ni guzk".

W Dublinie Sztam powiedział: Kol

czyński jeszcze nie skończył się,

tfdyż byl znokautowany ciosem w żo-

ł&dek,

się jednak, że właśnie nokaut „ple-

xus solaris" zakończył wspaniałe

pasmo zwycięstw Polaka. Kolczyński

w walce z Ogurienko czynił wrażenie

jakby się panicznie bał uderzeń w żo

łądek i... walczył beznadziejnie w

zwarciu, bojąc się skutków ciosów w

korpus Nadto Kolczyński walczył tle

taktycznie, nie potrafił utrzymać swe

go rywala na dystans. Stracił szyb-

kość, nie myślał w ringu. Siedział za

mną Komuda, który wyrywał sobie

włosy z głowy.
— Dlaczego „Kołku" nie kontruje od

r!o!u — mówił.

Ale ta koncepcja nie przyszła do gło-

wy Kolczyńskiemu. Raz tylko trafił ha-

kiem wyprowadzonym z dołu i to do-

piero v/ ostatniej rundzie. W ogóle Kol-

czyński, który niegdyś był mistrzom

defenzywy i potrafił, cofając się, zuda-

— Jestem teraz słaby i nie mam zbyt
dużo sił.

ZŁA TAKTYKA
RABEf.lACEERA

Rudeinacher przegrał najlepszym

wyższał o głowę pod względem techniki

i raflckcu. Chyehła sprawił niespodzian-

kę, jego kontry bvly inteligentne i cel-

ne, a gdyby posiadał potencję ciosu, to

kto wie coby się stało ze Szezerbako-

wem... bo... Chychla trafiał diiżo czę-

ściej i celniej. Natomiast uderzenia i pigściurzein ZSRR — Grejnerem, uległ

Szczerbakowa były dużo rzadsze, a jed- i wysoko, a jednak pozostawił po sobie

nak wyczerpywały przeciwnika. I wrażenie dobre. Bowiem nawet przegry-

I wając zademonstrował wysoką klasę.

3,5 KG — GRZYWOCZA Grejner byl dla niego zbyt silnym prze-

Ale przyjrzyjmy się naszej ósemce od ciwuikicni. Rosjanin zbijał lewe proste

początku. A więc Grzywocz kompletnie Radeinachera i przebijał gurdę. Mamy

zawiódł. Dwa tygodnie temu oglądaliś- wrażenie, że Rudemacher ciągle jesz-

. my go w Gdatuku i był doskonały. W ; cze nie jest przygotowany do poważ-

aniewszczęę. awia- y sl-rytości ducha liczyliśmy, żc powinien nych spotkań, że może być lepszy. W

zdobyć punkty. Znów natuwa się pyta- meczu z Grejnerem, być może, cierpiał

nie, czy mistrz Polski Gumowski jest na psychiczny kompleks niższości jakby

taki śluby, że dziś potrafi z nim wygrać z góry godząc się z porażką. Wniosek

każdy lepszy bokser. I znów, nawet na ten wysuwamy ua tej podstawie, że Ra-

meczu z ZSRR, myśl wędruje do Kato- . dcmacher zbyt przesadnie blokował się

wic, gdzie przy punktowaniu (dziś jest
1 i nastawiony był na defenzywy, nie po-

to już jasne — popełniono dwie futal- ' trafił z defcnz;wy przejść do ataku,

ne omyłki). Błędy te mszczą się do tej i A wydaje się nam, że Rademacher to

chwili. | typ rasowego fajtera, którego dążeniem
— Grzywocz zrzucił 3,5 kilo i przez i powinno być ciągło parcie naprzód. Ra-

dwa dni nie jadł, powiedział nam ka- | demacher zaś raczej cofał się, nawet w

pitan związkowy ŚIOZB — Łukaszewski ; chwilach dogodnych do ofenzywy.

i to nam wiele wyjuśnia i tłumaczy dla- j 0 Chychle mówiliśmy już uprzednio,

czego Grzywocz był równorzędnym prze- Musimy stwierdzić, że od czasów Du-

ciwuikicni tylko w jeduej rundzie. Nie- . p0Czyriił on kolosalny postęp nu-

dzielny mecz ostatecznie zdecydował, że ,,rZud. Walczy inteligentnie, co jest je-
nie można tego chłopca zmuszać do ro- go najważniejszym atutem. Ilu on do-

bienia wagi, gdyż po tym następują ta- bre 0k0 j nioie dlatego ciosy jc-o po-

siadają precyzję. Na tle wczorajszego

meczu wydaje się. nam, że zwycięstwo

GRZYWOCZ:
— Osłabiło mnie ro-

bienie wagi. Zdaje się, że to była

moja ostatnia walka te muszej. Sepało-

wicz bil szeroko i nie byłby zbyt trud-

nym przeciwnikiem, gdybym nie był tak

osłabionym.

BAZARNIK:
— Wygrałem chyba za-

służenie. Awdiejew nie był tak sla-

by, jak pisano o nim.

Ą NTKIEWICZ: — Z bąkserami ra-

J"dzieckimi jest trudno walczyć. Trzy

mają bardzo często i nie można wypro-

wadzić ciosu. Po pienvszej rundzie zat-

kało mnie. Dopiero gdy złapałem drugi

oddech, mogłem walczyć.

RADEMACHER:
— Grejner był naj-

lepszym pięściarzem ZSRR. Prze-

grać z nim nie jest chyba wstydem.

CHYCHŁA:
— Nie brałem nigdy

masażu, a zrobiono tni go przed sa-

mym meczem. Poczułem się .źle w trze-

ciej rundzie. Nogi odmówiły mi po-

słuszeństwa.

SZYMURA:
— Zdenerwował mnie

u-ynili poprzedniej walki. Stepanow

był słabym przeciwnikiem. Lepszym od

niego chyba był w zeszłyr.'. roku Czu-

.'linoic ui Pradze.

N1łEWADZłŁ: — Chciałem przetrzy-

mać dwie rundy, ale Korolew ma

zbyt silny cios. Zresztą nie mam obec-

nie naturalnej wagi ciężkiej. Dopiero po

specjalnym odżywieniu przekroczyłem

granicę 80 kg.

kie przykre niespodzianki, jak to mia-

ło miejsce na Stadionie Wl\ ?.'Iożna bo-

wiem przegrywać, ule nie w tak złym

stylu, jak to uczynił Ślązak. A zatem

sprawa jest jasna: nie posiadamy ciągle

muchy.

Baźarnik był dobry — był lepszy, niż

w meczu z Kruża w Gdańsku. Jak przy-

puszczaliśmy, Bazarnik zdążył doszlifo-

wać swą formę. Poprostu ciosy Bazarni-

ka stały się mniej obszerne, a więcej

precyzyjne. Nadto zwiększył on szyb-

kość swycli altro odgrywało decydu-

jącą rolę.

„BYŁEM SŁABY"...
Antkiewicz byl jak zwykle bokserem

niebezpiecznym. Jakkolwiek sposób je-

go walki musi porywać widownię, to

jednak w niedzielę Antkiewicz nie sta-

nął na takich wyżynach jak daj-

my na to w meczu z Czorlkiem czy Woź

K
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BYREKTOR
P. U. W. F. ini. Ku-

char: — Zwycięstwo ZSRR odpo-

wiada układowi sil.

P

OLCZYŃSKI: — Ogurieukow nie

jest ziynj bokserem. Ale mam wra-

żenie, że nmiki swojej nie przegrałem.

Bokserzy ZSRR

W

w Katowicach

w

w

WCZORAJ w godzinach wieczo-

rowych kapitan PZB — Der-

da wyznaczył składy drużyn na dal-

sze spotkania z bokserami - dziecki-

mi, A więc, w czwartek w Katowi-

cach: Malak, Kruża, Czortek, IJade-

macher, Olejnik, Szymankiewicz,

względnie Pisarski, Nowara, Klimecki,

W niedzielę w Gdańskn: Sowiński,

Szymański,. Antkiewicz, Iwański, A-

d a ciski, Szymankiewicz, Mechliński

i Białkowski.

Skład ósemek radzieckich nie zo;

stał Jeszcze ustalony, ale w każdym
' razie w Katowicach będzie walczyła

inna diużyna, niż w Warszawie.

Bokserzy sowieccy wyjeżdżają z

Warszawy do Katowic samolotem we

wtorek o gods, 11-ej. W środę go-

ście pojadą autobusem do Flakowa,

aby zwiedzić to miasto. -

REZES PZB. Bielewicz: — Bokse-

rzy ZSRfl odnieśli zasłużone :ikj>

cię^two. Zawodnicy radzieccy dowiedli

nam już w Pradze, że są dużej wartości,

a iw Warszawie potwierdzili swą klasę.

s
ZTAM: — Dwu pięściarzy radziec-

clcich uważam za bezkonkurencyj-

nych w Europie: Grejnera i Korolewa,

powinni być mistrzami Euiopy.

Zespól ZSRR jest bardzo wyrównany i

kto wie ,czy nie zdobyłby drużynowego
mistrzostwa Europy, ale system pięścią

rzy radzieckich nie może odpowiadać

każdemu. Największą niespodziankę spra

wil Chychla.

s
TEPANOW: — Polacy od Turnieju

Słowiańskiego w Pradze poczynili

wielkie postępy. Wynik meczu uważam

za sprawiedliwy. Najbardziej podobali

mi się z Polaków: Antkiewicz, Bazarnik

i Szymura, którzy odnieśli zasłużone -wy

cięstwa.

£1 WIRDQW, kierownik ekspedycji:—

IJ Mecz byl bardzo ciężki, Polacy są

przeciwnikami bardzo trudnymi, mając-

cym i dobrą szkołę.

OBZA ,sędzia neutrałny (CSR): —

Chychły nad Olejnikiem nie było dzie-

łem przypadku. Chychle w tej chwili

brak jeszcze kondycji fizycznej, poza

tym zdradził pewien brak ruljny. Nie

wiedział co robić, gdy znalazł się w

niebezpiecznej sytuacji. Czynił zbyt pi-

skie uniki i to czyniło wrażenie, że

Chyehła jest więcej wyczerpany, niż by-

ło w istocie.

PRZEMINĘŁO Z WIATREM...
Kolczyńskiemu poświęciliśmy już wie-

le miejsca. Jak już kieuyś wspomnieliś-

my tradycja wymaga, aby Kolczyński

wygrał, dlatego trudno było pogodzić

się wiuowni z porażką faworyta. Nad na

mi wszystkimi pokutuje mit niezwycię-

żalności KoIcz\ń-kiego. Niestety złoty

okres ulubieńca Warszawy przeminął z

wiatrem i bądźmy szczerzy, nic może-

my już w przyszłości stawiać na „Kol-

kę" jak ąiegdyś na stuprocentowego

faworyta.

Kolczyński zatracił wielką rzccz, a

mianowicie, gdy uda mu się trefić nie-

nik, 3) Antkiewicz, 4) Chyehła, 5) Kol bezpiecznie, a wydarzyło się to mu

czyński, 6) Rademacher, 7) Grzywocz,! przynajmniej cztery razy w ciągu walki

SJ Niewadził.

Kapitan PZB Derda klasyfikuje za-

wodników obu drużyn w takiej kolej-

ności: 1) Grejner, 2) Szymura, 3) Ko-

roliew (brak porównania), 4) Bazar-

nik, 5) Sega łowicz, 6) Szczerbakow,

7) Ogurienko, 8) Antkiewicz, 9) Knia

— to nie umie wykorzystać sytuacji

natychmiast „pójść za ciosem" a po tym

zachować pewną ciągłość ataku jego na-

tarcia rwą się co chwilę i stają się spo-

radyczne.

„ZĄB" P. FRANCISZKA
Szymura był chyba najlepszym zawod-

ziew, 10) Chychla, 11) Stepanow, 12) i nikicm polskim. Już w czasie jego ostat

Rademacher, 13) Kolczyński, 14) Aw-

diejew, 15) Grzywocz, 16) Niewadził.

Sztam podkreślał, że Grzywocz wal

czył w Gdańsku jako mucha i był wa

żony w. sobotę, tymczasem w War-

szawie waga była w niedzielę rano

i do ostatniej chwili Grzywocz musiał

C"i..ać nad limitem, co go ciesłycha

nie osłabiło.

JAK sędziowano?... Segałowicz wy

grał 3:0. Bazarnik 2:1, Antkiewicz

2:1, Grejner 3:0, Szczerbakow 3:0,

Ogurienko 2:1, Szymura 3:0. Koroliew

(3:0 k. o.) .

KWszystkie wyroki sędziowskie sq słuszne.

s
ZTAM w ten sposób zklasyfiko-

wał bokserów ZSRR według ich

wartości: 1) Grejner, 2) Ogurienko,

3) Koroliew (brak porównania),

Szczerbakow, 5) Kna;'.ew , 6) Segało-

wicz, 7) Slepanov, 8) Awdiejew.

A Polaków: 1) Szymura, 2) Bazar-

W GoeteAor$n.'

WOZB otrzymał list ze Związku

Szwedzkiego odnośnie meczu rewanżo-

wego Sztol.holm — Warszawa. Szwedzi

proponują, aby spotkanie to odbyło się

w dnin 5 grudnia w Goteborgu, a drugi

mecz w Boras 7 grudnia. WOZB uważa,

że jednak odwetowe spotkanie powinno

mieć miejsce w stolicy Szwecji i w tym

duchu odpowie Związkowi Szwedzkiemu.

niego spotkania z Elisem, 1'oznańczyk

pokazał niebywały jak u niego „ząb" i

kondycję fizyczną. Szymura był niesły-

chanie opanowany nerwowo. Bił precy-

zyjnie, wyczuwając dystans i orientując

się błyskawicznie we wszystkich sy-

tuacjach... jakby miał 20 lat.

Niewadził nie sprawił żadnej niespo-

dzianki. Można było zaryzykować cały

majątek, że łodzianin przegra przez

k. o. Sprawą otwartą był jedynie mo-

ment, kiedy to nastąpi. Byli widzowie,

którzy już przed walką Nicwadziła opus?,

czali stadion. , i mieli rację.

Przyjrzyjmy się teraz ósemce ZSRR.

Patrzymy na nią ciągle pod kątem wi-

dzeniu Pragi. Wydaje się nam, że jed-

nak w czasie Turnieju Słowiańskiego

bokserzy w czerwonych koszulkach wy-

padli nieeo lepiej. Być może jest to

tylko zlndzenie... ale nikt chyba nie za-

przeczy, że Szczerbakow był o pół kla-

sy lepszy w Pradze, niż w Warszawie.

Ale zacznijmy od początka:

SZYBKI SEGAŁOWICZ
Segałowicz pokazał dużą klasę i wy-

daje się nam, że ten bokser był lepszy,

niż w Pradze. Segałowicz bije szeroko i

sygnalizuje swe uderzenia, a mimo to

są one tak szybkie, że często niepodob-

na ich uniknąć. Segałowicz jest niewąt-

pliwie lisem ringowym — niezwykle

niebezpiecznym dla młodszych rywali

Potrafi on w jnkiś artystyczny sposób

manić ciulem... już, już się zdaje, że

atakuje z lewej, a .wyprowadza cios z

prawej. Segałowicz potrafił, jak mówią

bokserzy radzieccy „rnbotać" — to'jest

pracować. Gdy już nasiądzie na prze-

ciwnika — łatwo nie wypuści go zc

swych szponów,

Awdiejew byl dobrym wyrobnikiem

b&ksu. Jego siła polega przede wszyst-

kim na nieustępliwości i mocnych cio-

sach. Technicznie jednak ustępuje wie-

lu bokserom w Europie. Wydaje się

nam, że w Pradze był w nieco lepszej

formie.

Kniaziew jest typem pięściarzu, przy

pouiinajncego sposób walki Awdiejewa.

Głównym, zasadniczym momentem je-

go powodzenia jest silay cios. Gdy je-

dnak trafi na boksera, który też potra-

fi uderzyć, tak jak to było w Pradze

(Barbadoro), czy też w Wurszawie z

Antkiewiczem, bokser ZSRR gubi się.

Poprostu ma pewne niedociągnięcia

techniczne. Jest to bokser, który umie

iść naprzód, ale w defensywie fiie wziio

si się na klasyczne wyżyny.

NAJLEPSZY W EUROPIE
Grajner bez wątpienia jest najlep-

szym pięściarzem nie tylko ZSRR, ule

i Europy. Jesteśmy absolutnie przeko-

nani, że w Dublinie zdobyłby pierwsze

miejsce. Właściwie trudno an&iizownc

boks Grajnera — jcat to bowiem pięś-

ciarz skończony — to znaczy cawodtuk

bez słabych punktów. Jednym słowem,

jest on ideałem boksera.

Szczerbakow, naszym zdaniem, za-

wiódł. W Pradze był dużo lepsay, w

Warszawie walczył zbyt szablonowo i

szybko obnażył swe słabe punkty. Cliy-

cliła górował nad nim taktycznie i tech-

nicznie.

A trzeba przypomnieć, że Szczerba-

kow ubiegłego roku wygrał z Tormą

w Brntisławie. Jeśliby teraz doszło do

podobnego nieczu, to nie ryzykowali-

byśmy nawet kilku groszy
— stawiając

na Szczerbakowa.

MISTRZ OD ZWARĆ
Ogurienko jest chyba , najlepszym

pięściarzem radzieckim jeśli chodzi o

przeprowadzenie celowej akcji w zw.ir-

ciach. V,"prawdzie jego „corp a corp"
nie hyly ef ektowne i Ogurienko nie po-

trafił z nich wychodzić ze skutecznym

ciosem, nie nie ma żadiiycli złudzeń,

że osłabiały one przeciwnika.

Już po pierwszej rundzie ,yroje" przy-

jaciół Ogurienko obiegły jego naroż-

nik. Łatwo się było domyśleć, że wszy-

scy radzili mu: „Bij Polaka w żołą-

-.<[)£ '.<<Io[s Xqf.uj 05(ur>jjnSQ y '„Jjap

by emu tego nie widział. Ogurienko

wydqjc się nam najbardziej rutynowa-

nym pięściurzem sowieckim. Potrafi

walczyć zarówno w defensywie, jak 1

w ofensywie i niemal'boz «mrużenia o-

ka inkasuje silne ciosy.

Stepanow, który przegrał wysojco s

Szymurą jest typem klasycznego bokse-

ra (nie darmo wybrano go jako jedne,

j-o z czołowych aktorów filmu ,Knoo,

kaut")- Posiada ładną sylwetkę pięścia-
rza. Bezsprzecznie wie, co to jest hoks.

Z Szymurą może walczył zbyt «,- "blo-

nowo i Polak za szybko .odkrył jego

słabe strony, miino przegranej Rosja-

nin pozostawił po sobie b. dobre wra-

żenię. •

Szkoda, że i tym razem trudno col

konkretnego powiedzieć o Korolewie.

Niewadził nie był dla niego godnym

przeciwnikiem. Koroliew bawił się i

walczył z uśmiechem na ustach. Mój

sąsiad zadał tókie pytanie:

Jakby z Korolewem wyszedł Pi»

łat?

Trudno jest na to odpowiedzieć. Pi -

łat miał niesłychane wady, ale jeśliby

Korolew walczył tak odkryty, to kto

wic ezy dyszel Piłata nie rzneił by go

na de?ki, tok jak niegdyś rzucił Run-

geso. Nie znuczy to bynajmniej, żc Pi-

łat powinien wygrać z Korolewem.

Ale co tu bawić się we wspomnienia,

Koroliew w te.j chwili w Europie jest

niesłychanie niebezpiecznym bokserem,

ODMŁODZENI...
Jest dość charakterystyczne, ie Jiflk

dotąd drużyna polska ustępowała swym

przeciwnikom wiekiem. Tym razem je-

dnak Polacy w sumie mieli mniej lat

niż rywale. Drużyna radziecka liczyła

bowiem 230 lat, a zespół polski mniej

więcej 20S. Świadczy. to dobitnie, żo

zuuleźliśiny się na drodze odmłodzenia

ósemki reprezentacyjnej.

Aby już wyczerpać temat spróbuje-

my sklasyfikować zawodników polskich

i radzieckich według klasy, którą po-

kazali na ringu:

ZSRR: 1) Grejner, 2) Koroliew, 3)

Segałowicz, 4) Ogurienko, 5) Knia-

ziew, 6) Awdiejew, 7) Stepanow, S)
Szczerbukow.

Polska: 1) Szymura, 2) Bazarnik, 3)

Chychla, 4) Antkiewicz, 5) Radeuia-

clior, 6) Kolczyński, 7) Grzywocz, 8)
Niewadził.

Wreszcie cieszymy się nieulychmiie z

nawiązaniu stosunków na ringu z bok-

sem radzieckim. Mamy nadzieję, że czę

ste spotkania wpłyną na podniesienie

klasy naszych bokserów, którym br.ik

przcbojowośei, zademonstrowanej przez

naszych wschodnich przyjaciół.

z pięściarzami

SEGAŁOWICZ:
— Byłem pewny

zwycięstwa. Przegrałem tylko kil-

ka walk w życiu i nicdopuszczałem na-

wet myśli o porażce w Polsce. Grzywocz

ma silniejszy cios od Stasiaka, dla tego

byl dla mnie groźniejszy.

WDIEJEW: — Bazarnik nie ustę-

puje Crzywoczowi iv najlepszejA
formie.

KNIAZIEW:
— Antkiewicz walczy

systemem podobnym do tego, ja-

kiemu hołdują nasi zawodnicy. Wygrał

zasłużenie.

GREJNER:
— Mój przeciwnik miał

pojęcie o boksie. Pod względem

techniki byl jednym z najlepszych w dru

tynie polskiej.

Q ZCZERBAKOW: — Chochla był

3 trudniejszym przeciwnikiem, niż

Olejnik.

OGURIENKO W: — Nie spotkałam

jeszcze w swej kurierze tak trud-

nego przeciwnika, jak Kolczyński. Do-

bry technik i posiada cios. Zwycięstwo

było ciężko wywalczone.

STEPANOW:
— Mistrz ZSRR w i ca-

dze półciężkiej o Szymurze wyra-

ża się w samych superlaiywuch.

KOROLEW:
— Niewadził był lep-

szy, niż w Pradze Czeskiej przed

rokiem. Ale wiedziałem, że wygram

przez k. o , i chciałem zakończyć wałkę,

jak najszybciej.

20 listopada
Na prośbę Bokserskiego Związku

CSR mecz pięściarski Polska — Czecho-

słowacja, który miał się. odbyć w dniu 6

listopada został przełożony na dzień 20

listopada. Drugie spotkanie w CSR od-

hędzic się w Bratisłnwie.

|

SZTOKHOLM (Tel. wł.). Reklamowon/

dzisiaj szeroko mecz Tandbcrga z murzy-

nem Wilsonem zakończył się łatwym zwy-

cięstwem Szweda w 4-ej rundzie przaz

k. o. Murzyn znalazł ąią w czwaitej run-

dzie 3 razy na deskach I w czasie pizar-
wy poddał się.

iCreuger wygrał w I-ej rundzie przez k.

o. ze Snygerem (Hol.), a Andersson po-

konał' Francuza Martina w łł-ej rundzis.

przez k. o. Waga Szweda wynosiła 100,2
kg. Francuza 84 kg.

Czejwony Wąż (Sundin) wygrał z Mu!-

derem w II-ej rundzie przez k, o.

4.860 .000 złotych

wpfyw z meczu

WPŁYW ze sprzedaży biletów na

mecz Polska — ZSRR wyniód
4 miliony 860 tysięcy złotych.

Organizatorzy zaproponowali kierow-

nictwu drusyny radzieckiej sumę 50.300

złotych na drobne wydatki zawodni-

ków. Sumę tę nasi goście przekazali ua

odbudowę Warszawy.

ZitL-odnicy radzieccy opuścili pierw-
si salę bankietową w Tow. Przyjaźui
Polsko - Radzieckiej, tłumacząc się. iż

są przyzwyczajeni do czasu moskiew-

skiego (dwie godziny wczctjiisj) i od-

czuwają dużą senność.

Sensację wywołał widz, który umie-

ścił się nu wpół rozwalonym wysoki.n
kominie fabrycznym.

Sędzia Zapiatka tak mówił do Ni»-

wadziln: „K!aę się po ciosie, a nic

przed riosem..."

Gdy wałczył. Chyehła zaczęło świecić

sionce. Posypały się więc tero rodzaju

rady: „Ustaw go pod słońca'".
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sze ciosy Segałowicza nie dochodzą, na- ziewa, który słabnie. Antkiewicz fini-

stępne jednak są celne. Są przede wszy-
1 szuje. Znów jego sierp, poprawiony —

stkim silne. Grzywocz w defenzywie
Dwa zwarcia, w których przeważa Se-

gałowicz, wykazujący więcej dynamiki.
Segałowicz znów w ataku, nisko pochy-

lony. 3 kontry, Grzywocza osadzają go

na chwilę. Gong, Runda wyrównana.

W drugiej Segałow
:

icz jeszcze bardziej
pochylony rusza ostro. Dwa silne jego
sierpy dochodzą cclu. Grzywocz jest dzi-

wnie nieruchliwy, sztywny na nogach,
ociężały, z trudem powstrzymuje impet

przeciwnika. Rosjanin dobrze zwodzi

ciałem, myli głową umiejętnie, zwodzi wymi brawami,
prawą, by wypuścić bardzo silną lewą
Trafia częściej. Grzywocz parę razy ane,

micznie kontruje, pod' koniec rundy/
lewy sierp Polaka dochodzi celu, - bez

większego jednak wrażenia.

Runda dla Segałowicza.
W trzeciej Rosjanin jeszcze przyśpie-

sza tempo, bije silnie z obu rąk. Grzy-
wocz dąży do zwarcia, z których jednak
lepiej wychodzi Segałowicz. Dwa sier-

lewym prostym w żołądek. Pod Rosja-
ninem zachwiały się nogi. Dąży do

zwarcia, opuszcza gardę. Znów sierp z

licznego szeregu niecelnych dochodzi

celu. Kniaziew się chwieje, nurkuje.
Rozpaczliwa defenzywa. Obaj pięściarze
b. wyczerpani. Geng Kniaziew wraca

do rogu zataczając się.
Runda wysoko dla Polaka.

Werdykt sędziowski: zwyciężył na pkt.
Antkiewicz. Polska prowadzi 4:2. Ant-

kiewicza żegna publiczność huraguno-

MISTRZ

Wagu lekka Grainer- — Rademacher.

Sędziuje Zapłatka. Grajner nieco niż-

szy, b . krępy o ciemnej skórze, czarno
-

włosy. Rusza ostro, nisko pochylony.
Piekielnie szybkie ciosy idą seriami.

Dół, góra i natychmiast dół. Po otrzy-

manym ciosie, a nawet w czasie otrzy-

mywanego ciosu Grainer bije, bije z

IV . Grainer — Radcmacher

PIERWSI widzowie napływają na

Stadion Wojska już o godz. 9.30 .

Szybko zapełniają się miejsca v.
r
o-

bół boiska. Liczni porządkowi wzo-

rowo kierują ruchem. Godzina 11-ta

stadion niemal -już zapełniefty: Ring
ustawiany jest na boisku, nieco bli-

żej wielkiej
-

trybuny. Wokół miejsca
larezerwowane dla przedstawicieli
gości, polskich organizacji sportowych,

prasy. Obok „ 'ngu diewn'ana jtyleża,
na kórej czatfją aparaty Polskiego
Filmu. Głos spikera, wzmacniany me

galonami, informuje dokładnie. Po-

rządek wzorowy. Wokół ringu, setki

ławek i krzesła dalej naokoło, na

trybunach • mrowie głów. Widzów po-

nad 30.000 .

PUNKTUALNIE o godz. 12-ej wcho-

dzi witana oklaskami liczna druży-
na bokserów radzieckich. Jest ich 16

pkis kierownicy. W niebieskich kombi-

nezonach z, białym ilupineui nu . pier-
eiach SSSIt. Charąży niestc 031-0::1113⁄4

cv.LT\\u::ą flugę... Ośmiu pięściarzy wciiu-

dni na ring, reszta zajmuje miej. ra taż

przy ringu na specjalnie zarezerwowa-

nych miejscach.
Za chwilę gromkie brawu v, ll .;ją wbie-

gających nasrfch chłopców w białych
dref.ach z soil!c:n państwowym na pier-
siach. ^Tojsj^cy trz. ••leją wiązki kwiatów,
kióre wręczą zu chwilę s\>yni przeciw-
nikom w cza=ic prezentacji..-

Bokserów radzieckich wwita 'przedsta-
viiitl .Tow. Przyjaźni Polsl.o - Ila.Lic-

tiiicj. (Jo.' .cic oUY.yiiiiija wielki bukiet

kwiatów.'W'imieniu 1'5'B v.ita Rofjrtn
jy-»»s ^Bielewicz. Óeinkii polska wz-iosi

.okrzyk — czuieui! Orkiestra gra hymn
liiZ.lccki. W odpowiedzi przemawia l>.ie

1'ownik,'drużyny radzieckiej —

, Swiri-

dow. Powitalny okrzyk drużyny radzie-

ckiej. Rozlegają się dźwięki Mazurka

Dąbrowskiego. • Następuje . prc:..MUa! ja,
wręczcnje kwiatów. Jest godz._ 12,15 —

na rittjijl zostają „muchy"'.

PRZYKRA NIESPODZIANKA
Segałowicz — Grzywocz. Na ringu sę-

dzia radziecki, — Stepanow. Gong.
• Rosjanin o ciemnej cerze, ciemnowło-

sy, krępy o 'doskonalej muskulaturze ata

kuje
^

luiejśca z niskiej pozycji, silnie

py Segałowicza dochodzą celu, zwłasz- „bu rąk niesłychanie celnie, szybko, bły
cza drugi robi widoczne wrażenie na

' skawicznie. Polak w defenzywie, hiduic

Polaku, który słabnie, a ciosy jego sta- | wyłapuje, guyż jest nieustannie sam

ją się chaotyczne. Segałowicz bije czę-
'

atakowany. Celnie, silnie, wszeclistron-

sto głową, prze stale do przodu, bijąc nie.

nieprzerwanie z obu rąk, przy czym Ie- 1 Runda Grainera.

wą ina bardziej precyzyjną. Ociężały, j W drugiej Rademacher stara się pro-

wyjątkowo powolny Polak nadziewa się ' stymi trzymać przeciwnika, parę kontr

na kilka ciosów i słabnie coraz widocz- ' wychodzi, W odpowiedzi znów seria

Greinera. Ciosy są tak błyskawicznie

szybkie, celne i powtarzane, że Rade-

macher chowa się często w podwójnej
gardzie odgryzając się tylko zrzadka lecz

naogół dość celnie.

Kunda Greinera.

W trzeciej Rosjanin ciągle w ataku.

niej.
Runda wysoko dla Segałowicza.
Werdykt sędziowski: zwycięża na pkt.

Segałowicz: 2:0 dla ZSRR.

BAZ ARNIK VYR0WNUJE
Awdiejew — Bazamik. Na ringu sę-

dzia polski — Zapłatka. Rosjanin nie- Wspaniała jest celność jego ciosów,
co niższy, krępy rusza z niskiej pozycji ' które w 80 proc. dochodzą celu mimo,
ostro do ataku. Idzie natychmiast za iż Rademacher jest dobrze zablokowa-

ciosem silnie pochylony. lJazarnik, do- '

ny. Greiner bije seriami, demonstrując
brze chodzący na nogach, w defenzywie. '

bogactwo uderzeń wszelkiego kalibru.

Nagły silny hak Polaka, powstrzymuje Nadziewa się raz na mocny lewy Po-

napór Awdiejewa, który zaczyna się sta- j laka, ale natychmiast zasypuje go paro-

rannicj kryć. Polak pięknie pracnje z IIia seriami, które Rademacher z coraz

pół dystansu, odskokami unika groź- | większym trudem wyłapuje (niezawsze

nych sierpów i atakuje z doskoków. zresztą) na rękawice.

Runda Wyrównana. Runda Greinera.

W drugiej Awdiejew rusza żywioło- Werdykt: zwyciężył na pkt. Greiner.

wo, nadziewając się na celne kontry
' Schodzącego z ringu Rosjanina publicz-

Polaka,' Rosjanin liiju głową i ot rży iii ii'-'1
„ość "nagradza gromkieini oklaskami,

je upomnienie. Prze . ciągle naprzód, Stan meczu 4:4.

ciosy nic są jednak zbyt celne, rhoć b.

silno! Bazamik dobrze wyrzuwa dy-
stans. Po kontrach, przechodzi do ata-

ku. Trafia w korpus parokrotnie.
Runda minimalnie dla Polaka.

TYPOWY REMIS
Pólśrednia Szczerbnkow — Chychla.

Sędzia — Stepanow. Rosjanin niższy,
krępy, śniady. Rusza z niskiej pozycji,

W trzeciej Polak rusza do ataku. Sil- bardzo pochylony naprzód z wyciągnię-
na wymiana ciosów. Awdiejew bije groź tą lewą przygotowującą cios dla prawej,
nymi celnymi liakumi. Tą samą meto- Chychla doskonale chodzący na nogach,

dą odpowiada Bazarnik. 2 mocne ciosy w stałym rucliu, celnie kontruje. Lewe

Polaka dochodzą cclu. Bazarnik znów sierpy Chychły dochodzą celu. Prawe

poprawia celnie. Jest szybki, bardziej proste czysto wstrząsają przceiw-

stylowv. O.-tutnie sekundy to celna se- „Jl^ b. odpornego na ciosy i jedno-

Ruuda lekko dla Szczerbakowa.

Werdykt: wygrywa na pkt. Szczerba-

kow. Stan meczu 6:4 dla ZSRR,

PORAŻKA „KOLKI"
Średnia: Ogurienko — Kolczyński.

Sędzia — Zapłatka. Rosjanin niższy, o

krótkim karku, krótkich, bardzo mu-

skularnych rękach. Kolczyński w ataku.

Sierpy i proste Polaka nie dochodzą lub

me robią żadnego wrażenia. Rosjanin
umiejętnie blokuje swoją szczękę w pod
niesionych ramionach, atakując żołądek

Polaka, Parę takich akcji i Kolczyński
jest zastopowany. Idzio naprzód niechęt
nie. Rosjanin coraz częściej dąży do

zwarć, gdzie obrabia żołądek „Kolki".
Polak w zwarciach jest bezradny.

Runda lekko Ogurienki.
W drugiej Oguriehko z miejsca rzuca

się do zwarcia. Parę serii w korpus Po-

laka, który nie umie odnaleźć dystansu.

Rosjanin ciągle atakuje dołem, przytła-
cza „Kolkę" do lin. Kontry Polaka

nieczyste, nie robią większego wrażenia.

Runda — Ogurienki.
W trzeciej Rosjanin odrazu z rogu

szarżuje do zwarcia. Polak z trudem

oswabadzu się z opresji (serie w żolą.
dek są gwałtowne i soczyste), chwyta
wreszcie dystans. Głowa Ogurienki od-

skakuje parę razy gwałtownie. Szybkie
ciosy „Kolki" bije teraz celnie ale nie-

zbyt już mocno. Mimo 10 Rosjanin wi-

docznie słabnie. Nagły „dawny" sierp
„Kolki" i Rosjaninowi chwieją się nogi.
Rzuca się znów do zwarć, z których Po

lak nie umie się oswobodzić. Ciosom

Polaka brak i siły i precyzji.

Runda Kolczyńskiego.

Werdykt: wygrywa na pkl. Ogurienko,
Stan 8:4 dla ZSRR.

BRAWO SZYMURA!

Pól ciężka: Stepanow — Szymura. Sę,
dzia — Stepanow. Rosjanin, nieco niż-

szy i jakby drobniejszy. Smukły, o har-

monijnej budowie młody człowiek.

Szymura skupiony, b . uważny, dobrze

zakryty, spokojny —

rusza, lokując
szybko silny, prawy prosty, a gwałtow-

ny atak Stepanowa, blokując znakomi-

tą silną kontrą, która' odrazu robi na

przeciwniku wrażenie. Rosjanin jest
zastopowany. Polak znakomicie bloku-

je wszystkie ataki Stepanowa, a pod
koniec starcia bije silnie parę celnych

prostych.

Runda dla Szymury.
W drugiej Szymura pięknie bije (

dystansu. Stepanow unieruchomiony.
Próbuje ataków dołem. Natychmiast na

jego szczęce siedzi celna kontra, która

rzuca nim w tył. W tej chwili Szymu-
ra idzie naprzód. Soczysty dyszel wjeż-
dża raz jeszcze celnie i silnie. Rosjanin
słabnie, dąży do zwarcia, ale po dro-

dze ciągle naipotyka na celną kontrę
Polaka.

Runda dla Szymury.
W trzeciej — Stepanow zdumiewa

odpornością na ciosy, których, przyj-
muje dużo. I na nim jednak robią w

końcu wrażenie. Rosjanin zaczyna się
kłaść, z desperacją próbuje sygnalizo-
wanych zresztą sierpów (jeden z nich pa

skmhiie zawadza szczękę Szymury). —

Polak finiszuje jednak wspaniale. Ste-

panow, przygwożdżony do lin, słabnie

w oczach, wytrzymując, olbrzymią am-

bicją. Znów atak Szymury, który zapę-

dza Stepanowa do rogu. Rosjanin zgię-
ty ku ziemi, z opuązrzouą gardą, ostat-

kiem sił trzyma się na nogneb. Celne,
silne proste Szymury lądują ciągle lfa

szczęce przeciwnika.
Runda b. wysoko dla Szymury,
Werdykt: zwyciężył na punkty Szy-

mura. Stan meczu 8:6 dla ŻSRR. Szy-
murę po walce zniesiono do szatni na

rękach, wśród entuzjazmu publiczno-
ści.

BEZ HISTORII

Ciężka: Korolem — Niewadził. Sę-
dzia — Zapłatka, Rosjanin znacznie

potężniejszy budową o potężnej mu-

skulaturze. Na gong rusza z impeteu —

Polak w desperackiej defensywie. Cio-

sy Korolewa obok olhrzyniiej siły (po-
czątkowo niezbyt c.-lnc) są także szyb-
kie. Korolcw, jak wszyscy Rosjanie,
sil nie pochylony do przodu, pptlzi przed

sobą Niewadziła, odgryzającego gię
zrzadka i dość zresztą bojażliwie. Hu-

raganowe sierpy z obu rąk biją górą,

&MJ St

ria r.i/..-. i-nika w żniędek przeciwnika,
Runda lekko dla l'olu!:a.

Werdykt sędi.iowrki: zwycięża na pkt,
L!azar:iik. Stan meczu 2:2. ^

.0-«rfP- *

PROWADZIMY 4:2

Kniazieiv — Antkibwicz. Sędziuje —

Stepanow; Przeciwnicy równi wzrostem,

obuj o do.-konało j iu'uskulaturze.

Antkiewiez rusza ostro, tańczy, okrą-
ża przeciwnika i bijt. lii je często, choć

nie zawsze celnie. Kniaziew w defenzy-
wie. Ciosy Polaka ydochodzą eelu. l'o-

l::k bije w korpus, poprawia w szczękę.

Kniaziew, jakby zaskoczony, niezbyt'
ruchliwy, szuka okazji do ciosów, które

dopiero pod koniec rundy mu wycho-

dzą.

Runda lekko dla Polaka.

W drugiej Antkiewicz znów w atafcu.

Bije riągle, ale niecelnie. Zwłaszcza je-
go potężne sierpy prują powietrze. Ro-

sjanin ma dobre uniki, próbuje z powo-

dzeniem kontr. Polak ciągle w ataku.

Nadziewa się na parę ciosów, oddaje
je — bije niedokładnie, lecz groźnie i

nieustannie.

Runda wyrównana.
W trzeciej Antkiewicz jeszcze wzmac-

nia tempo. Wymiana ciosów, z których
groźniejsze są Polaka. Prawy sierp, po-

stronnie, szablonowo prącego stale z

głową pochyloną do przodu.
Runda lekko dla Chychły,
W drugiej techniczna przewaga Pola-

ka jest widoczna. Wiele

clioć lekkich ciosów dochodzi cclu. Po-

lak bije różnorodnie z duskoków, sta-

rając się hakiem trafić w wysuniętą sta-

Tylko 4 miesiące dzieli nas od Olim-

piady Zimowej w St. Moritz, która od-

będzie się od 30.1 — 8.II. 1948.

Jak już wspomniałem, największą
troską gospodarzy jest zakwaterowanie,
naturalnie nie dotyczy to zawodników

i ich delegatów, albowiem dla nich już
oWtrnie zarezerwowane są w hotelu

„Stahlbad" i „Kurhaus" 500 łóżek, o
-

raz 20 proc. łóżek we wszy stkich hote-

lach w St. Moritz.

Przypuszczalna ilość samych zawod-

ników wyniesie od 1000 do 1200, dele-
°

,

' autów i reprezentantów od 350 do 100,
precyzyjnych ;

* *
..... ,

'

prasa, r .nlio, film 1 totogratia od jaO
do 450. '

Z 26 pań«tw, zgłoszonych dotych-

pochylony. Grzywocz kontruje. Pierw- prawiony lewyui dosięga wreszcie Knia

Ósemka radziecka

le do przodu głowę Szczerbakowa. Cios <'zai > najliczniejsze zespoły przysyłają:
Szczerbakowa. dochodzi do eelu. Znów j Czechosłowacja 110 zawodników, Au-

lewy sierp lęduje na żołądku Chychły,
który uż się po nim skulił. Szczcrbakow

pcha, bije nieczysto, ale idzie ciągle na-

przód. Polak dochodzi jednak do siebie.

W końcówce znów ma przewagę i ład-

nie punktuje. Rosjanin ciosy przyjmuje
bez zmrużenia powiek.

Runda lekko dla Chychły.
W trzeciej Cliychla zwiększa 6zybkość.

Wychodzi niu celna seria w szczękę i

korpus, nadziewa się jednak nagle na

silny cios przeciwnika. Rosjanin wyko-

rzystuje tę chwilę, bije coraz mocniej
Bardzo eilne ciosy dochodzą. Polak

słabnie, clioć odgryza się kontrami.

stria 100, Anglia 105, no i Szwajcaria
120. ,

•

Zaproszenia do wojskowych patroli
narciarskich zostały również rozesła ie,
oprócz Szwajcarów, którzy w tej kon-

kurencji są bardzo silu;, udział wezmą:

rinnowie, Francuzi, Włosi, Jugosłowia-

nie, Norwegowie, Polacy, Szwedzi i

Czesi, a więc elita narciarska Europy.

W hokeju na lodzie Austria, Szwecja,
Włosi i Ameryka zapowiedziały swój
przyjazd już 15 stycznia i rozegrają
szereg meczów z drużynami szwajcar-
skimi.

W dniu 28 stycznia 1948 odbędzie nię

doroczny kongres LIHG, gdzie posta-

wiony będzie wniosek, ażeby najlepsze
zespoły hokejowe po mistrzostwach, ro

zegrały dodatkowo tzw, turniej Poolym-

pijski w kilku miastach szwajcarskich. .

Urzędujący '
w Davos Międzynarodo-

wy Generalny Komitet Jazdy na Lo-

dzie, ustalił następujące daty mi-

strzostw świata i Europy na rok 1948.

V Szczerbakow Chyćhlm

^8^

VIII Korołiew — Niewadził

dołem nieprzerwanie. Rosjanin idzie

niemal zupełnie odkryty, pewny swych
sił. Lewy sierp rzuca Niewadziła ni

deski do „9". Polak wstaje, dąży d®

zwarcia, Rosjanin jednak' chwyta zna-

komicie dystans i zgiów bije . swe,

czyste ciosy. W ostatniej" sekundzie'

Niewadził jest znów na deskach -do

„1". Gong,

W drugiej rundzie dwa ciosy Koro-'

lewa (szczególnie drugi) wystarczają
by Niewadził znów znalazł sięna dfe-

skacli. Tym razem zostaje wyliczony.
Sztam, który sekundował Polakowi,
wespół z Korolewem przenoszą pół-

przytomnego Niewadziła do narożnika.

Zwycięstwo Korolewa przez k, o. W

drugiej rundzie.

Ogólny wynik spotkania 10:6 dld

ZSRR. <sg) '

Ósemka polska

Reprezentacja Polski, która po równorzędnej .walce uległa bokserom ZSliR

6:10. Stoją od lewej: Niewadził, Szymura, Kolczyński, Chychła, Rademacher,

Antkiewicz, Bazarnik i '

Grzywocz.

Ksanery ZeBański Stara Warszawa (4)•

Początki sportu w Stolicy

¢4,^erzy ZSRR, którzy
:

pokonali, naszą ósemkę 10:6. Stoją od lewej: Segało-

p,
'

Ęjiiaziew, '- Gl^jner, Szczerbakow, Ogurienko, Stepanow i

Koroliew.

NAJSTARSZYM klubem sportowym
w Warszawie było Warszawskie

Towarzystwo Wioślarskie założone dnia

2 czerwca 1882 r, Letnia siedziba To-

warzystwa mieściła się na Wiśle, powy-

żej mostu Kierbedzia, a wylotem uli-

cy Mariensztadl. Prawie nawprost na

praskim brzegu, mieścił się drugi klub

wioślarski, byl to Yacht Club stowa-

rzyszenie niemieckie, z którym sport

polski nie miał nic Wspólnego.

W. T. W. posiadało (Tuży tabor raso-

wych łodzi wyścigowych i turystycz-

nych, a jego przyttań ściągała licznych
zwolenników sportu wodnego. W 1897 r.

Towarzystwo wybudowało sobie własny

gmach' przy ulicy Foksal. W gmachu

mieściły się: sala balowa, ozdobiona

pięknymi obrazami olejnymi J. Rapa-

ckiego i H. Piątkowskiego, sala jadalna,
sale do gry w bilard i inne, w sutery-
nuch zaś kręgielnia. Łodzie pod flagą
W. T . W. spotkać było można w licz-

nych miejscowościach wzdłuż Wisły i

jej dopływów, a nawet w Gdańsku i na

wybrzeżu Bałtyku.

Sport łyżwiarski miał swoją siedzibę
od 1885 r. w Dolinie Szwajcarskiej,
gdzie usadowiło się Warszawskie To-

warzystwo Łyżwiarskie, które uroczyście
otworzyło gmach klubowy dopiero w

marcu 1898 r. Niezależnie od łyżwiar-
stwa, towarzystwo urządzało i inne im-

prezy sportowe, jak naprzykład w po-

łowie czerwca 1901 r. konkurs teniso-

wy itp. Warszawskie Towarzystwo Cy-
klistów założone dn. 6 kwietnia 1886 r.

miało pierwszą siedzibę wraz z torem,

przy zbiegu ulie Kaliksta (obecna Śnia-

deckich), Koszykowej i Marszałkow-

skiej. Następnie, dzięki Guciowi Poto-

ckiemu, przeniosło się na Dynasy, gdzie
na żużlowym, a następnie betonowym
torze odbywały się zawody kolarskie.

Również i cykliści urządzali u siebie i

inne imprezy sportowe, naprzykład dn.

31 stycznia 1888 r. zorganizowało Towa- j Duże zainteresowanie wywołał mecz

rzystwo konkurs łyżw'iqrski składający piłki nożnej, po raz pierwszy rozegrany

się z sześciu części, Nagrody stanowiły , w Warszawie publicznie. Grali: • lclub

medale ziole, srebrne i brązowe. . I uczniów gimnazjum gen. Chrzanowskie-

Dzień 20 maja 1908 r. bvł specjalnie
1

kombinowany klub gimnazjum Ko-

ważny dla rozwijającego się coraz bar- "opczyńskiego. Gracze ubrani byli na

,.. . . ,• czarno i na niebiesko. Sędzią był dr. Ta
dziej sportu na gruncie warszawskim, . ,

,. . .

• •
. ł deusz Końezvński. • Wynik gry 0:0.

gjyz oprocz towarzystw poświęconych , -.
-

J 1

,

-

, u., Ówczesna prasa tak pisze o graczach:
poszczególnym gałęziom sportu, odbyło ,

r
to.

się otwarcie Koła Sportowego w War-1 „Młodzi sporlsincni wykazali dużo

szawie
_

na placu powystawowym przy j zapału i przedstawili się, jako' dobry

ulicy Agrykoli: Po podniesieniu flagi ! materiał na przyszłość. Sumienny tre-

li a trybunie członkowskiej, rozpoczęły ning i dobra szkoła doprowadzą nic^ąt-
się popisy. Do konkursu w skoku konia

w zwyż stanęło trzech jeźdźców: pp.:

Zdziechowski, Z . Sznuk i ks. Erystow.

Zwycięstwo odniósł ks. Erystow.

W meczu tenisowym, rozegranym intq
rcsująro przez pp. Golrlstanda i J. Ko-

waiikit-go z jd::j slio:iy i pp. Błasz-

kiewiczu i W. K:>v,i .l;'kić^o z. dri- .^i^-j ,

odniosła zwycięstwo picrv. -ura. I'ia-

stępuic ' "ni się bieg myśliwski, pro-

wadzony przez p. J . Zdzicchowskiego,
brali w nim .udział pp.: Jastrzębski,
Zanbank,' hr. Skarbek, Bergsohn, Z .

Sznuk,

pliwie obu kluby do wydatnych rezul-

tatów". Uroczy stość zakończyła się defi-

ladą samochodów.

W 1914 s. w przededniu wojny; świa-

towej istniały w Warszawie nąstępujęce
towarzystwa i kluby sportowe: To warzy

stwo Automobilistów KrJłccl',ya .Pol-

skiego, Warszawskie Koło • Sportowe,
Yi urazawski Klub Wióślarck, „Tir" aux

pigeons", Warszawski Tenni^-Ciub, -Yr.ar-

szawskii- Towarzystwo Cyklistów». War-

Ezawskie Towarzystwo Łyżwiarskie i

Warszawskie Towarzystwo. J^ioślai gicie.
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PRZEGLĄD SPORTOVT

Nr. M

zastanawiano się na

eorganizacjc; spo
zajmie sie

POD (przewodnictwem g«n. dr Gile-

wicza odbyła się w gmachu MON

III sesja Państwowej Rady V. F. Na

wstępnych obradach obecni byli m. in.:

ministrowie Rolnictwa i Zdrowia oraz

delegat Min. Obrony Narodowej. Ze-

brani uczcili jednominutową ciszą pa-

mięć smarłych członków Preaydium

Rady, ś. p . mgr. Składa i Rady, pr»f.

Piaseckiego.

Po obszernych spt-nwOZdaiiiftch z dzitt

łalności Prezydium Rady i PUWF i

PW, dyr, inl. Knehar przedstawił pl>-

ny i r.aiiiiwzenia Urzędu na r. 19411 .

StreszeMjf się one jak następuje:

PRZEDE WSZYSTKIM
DZIECKO

W dziedzinie w. f . dzieci PUWF i

PW pragnie wpłynąć nu przyśpieszenie

tempa pracy Min. Oświaty; dotyc*y to

przedszkola, ogródków jordanowskich

«raz kolonii wakacyjnych. Opieka nad

dsicckłewt na Vel będzie kontynuown-

na w fwmia obtzów społecznej pracy

kobiet. Dla szkoły podstawowej Urząd

rihce ««proponować Min. Oświaty

wprowadzenie sportowej odznaki szkol-

nej. Począwszy od 15—16 roku życia !

iduje »ię wprowadzenie Potakicj [

równików kulturalno-oświatowych, któ-

rych powinien posiadać każdy doili

wypoczynkowy. W roku przyszłym

PUWF projektuje w porozumieniu s

KCZZ zorganizowanie dwóch obo*ów

doświadczalnych Wczasów.

W dziedzinie urządzeń aportowych

Urząd spotyka się z przychylnym sta-

nowiskiem Min. Odbudowy, dalej >po-

| dziewa i-ię świadczeń ppurtu wyczyno-

wego na korzyść ogólnego w. f . oraz

j pomi.ry *amego społeczeństwa; dużą
I rolę tuojtą odegrać tu rody wojewódz-

kie. Państwu może dopomagać tylko w

pewnej mirrze, pobudzając luli pod-

trzymując inicjatjwę społeczną.

wej współpracy Urzędu, Instytut Fil-

mowy przystępuje do przeróbki filmów

poniemieckich oraz do nakręcania no-

wych filmów naukowych z dziedziny
w. f. i sportu.

WYDAWNICTWA PUWF
Akcją wydawniczą objęte zostały

działy popularnej Biblioteczki PUVFF

(dotychczas uknaały się 3 tomiki z za-

kresu lekkoutletyki, 2 dń!>zc są w dru-

ku, a 20 w opracowaniu), Biblioteki,
która pomyślana Jest głównie, jako nie-

zbędna pomoc dlu Instruktorów, . 'tu-

den ty w i ab-ohvcnlów wyższych uczni-

ii! w. f., uiiealęrziilka Wychowania FI-

zyontiego i Archiwum Wydl. Fiz,

(kwartał n.ik). który będzie zainippzc/;.!!
oryginalne prace profesorów i wykła-
dowców wyższych uczelni w. f.

W celu tp»ti" lamowania poważnych

zagadnień sportowych PUWF pt-zystę-

pil do nrganizawaiiia cyklu orlcaytów

(w nuli YMCAi. Pierw»r.y p . t .: „Bu-

downictwo sportowe w miwej Warv.a-

wid" w)glo?i wkrńłrc iilź. Brzuch 1 '

ski, następny pośwIęfOuy bfdzic cle-

BFDZIEMY FABRYKOWAĆ
SPRZĘT

Jeśli chudzi o sprzęt aportowy 1'LlVvl'

stoi na gruiu i o otworzenia własnych fa-

bryk pod kontrolą Min. Przemyku: j 67j„JC4 w *pmtle.

mamy !u fachowców i potrafimy pro-

dukować Eprzęt dohry i tani, wyzysku-

jąc racjonalnie surowce.

W sprawie szkolenia orgauizatorów-

instruktorów, PUWF zamierza powie-

rzyć szkolenie instruktorów najniższe-

go stopniu zainteresowanym organi/a-
przewidUje Się wprowaazcuie roisKiL-j j cj0111j ialn naiominst chce przejąć ezko

Odznaki Sportowej. I lenie instruktorów średniego i wyżs/.e-
Jeśli ćh^dej o Szkoły średnio 1 zawo- | eo stopnia,

dowe» PUWF chce zaproponować, aby ~

w r()ku pl., ys?łym PUW 7Wtńci

w plamie szkolnym w. f . praewldz.a , s,czeg.)lnę na naukę plywllniB(

no «bowlfzek takiego opanowania /.a- j ||rxVMynI ch,e nn}oiy
•

n„ kni(!;) n5y.

««dniMych dyscyplin powszechnego w.; waIllip 0i10whj.,(>k pos(ajunia fachowe,

f„ aby Uczeń, kończący ją mógł ltz.y-

ikać kwalifikacje instruktora lub przy-

najmniej przodownika w poszczególnej

dyscyplinie,

W stosunku do szkół wyżrzycli, z po-

wodu braku odpowiednich funduszów

na urządzenia i niedostatecznej ilości

tpt-aętli, PUWF nie może stuwiuć ja-

kichkolwiek wniosków nierealnych, un-

tdfltiast W porozumieniu a Min. Oświa-

ty będzie roZwląiywał Uprawy poszcze-

gólnych uczelni indywidualnie.

MŁODZIEŻ POZASZKOLNA
Odnośnie młodzieży pozaszkolnej

PUWF ma przed sobą cztery zagadnie-
nia: kultury fizycznej, sportu wyczyno-

wego, turystyki i wczasów.

Dla krzewienia kultury fizycznej

PUWF otworzy ośrodki wojewódzkie

w. f . oraz pomożo samorządom i spo-

łeczeństwu w uruchomieniu podobnych

ośrodków w tiiiustacli powiatowych. —

W tej dziedzinie Urząd przewiduje -la-

1« terminy popisów i zawodów w i,k:ili

powiatowej, wojewódzkiej i państwo-

wej. Współdziałając z Kom. Central-

nym Związków Zawodowych, PUYfF

chce przygotować około 3 000 osób do

«lotu w Pradze, który ma odbyć się w

roku przyszłym. Po selekcji około

1,000 osób obojga płci o weźmie udnliił

w tym zlocie.

Sprawę sportu Wyczynowego, zapew-

niając mu pomoc materialną, - PUWF

będzie starał się rozwiązać W ciągli *i- j

my. Na kluby sportu wyczynowego bę- j

dzie nałożony obowiązek zajęcia eię1

go instruktora.

FILM SPORTOWY
W dziedzinie przygotowań olimpij-

skich PUWF znpowiiirla swoje pop,:r-

clc, W porozumieniu z Min. Oświaty i

NA CO PÓJDĄ PIENIĄDZE?
Budżet PUWF na rok 1948 obejuiu.

je kwotę 1.100 mil. ał. Najwięcej, bo

56,4% z tej sumy przeinaczone jest na

wyszkolenie; dalej idą: administracja

28,5%, budownictwo ośrodków 5,7
kultura fizyczna 3,1%, sport 2,3%,

sprzęt 1,11%, remont budynków 1,2 %,

różne 1,0%,

Pozycja wydatków na wysekolenie

znacznie wzro«la w porównaniu a r.

i wynosi 619.6fJ7.000 ał. Wysiskolenie o>

hejiiiuje m, in. Akademię WF, ośrod-

ki, obozy i p. w . motorowe. Jeśli thi,-

dzi o budownictwo sportowe, to prze-

de wszystkim będą zabezpieczone obie-

kty już istniejące. Wydatki na len cel

Wyrażają się, sumą 62 mil. zł. Projek-

towana jest następnie odbudowa PUWF

wyższymi uivcinuuui Urząd rozp- .tr/.y j Stadionu WP, CIWF, inle^skań dla

sprawę obesłania Linj;ituly w 194-9 r. j pracowników cyuilnjcli i wojskowych

W planie pracy Wydziału Propngdti- j i budowa ośrodka jordanowskiego ua

dy, PUWF bfdzic kontynunwał współ- J Bielanach, kióry będzie szkołą dla

prucę z prasą, radiem i filmem. W jio- ! kształcenia instruktorów,

rnzuuiicnin z Instytutem Filmowym bę- J Na koszta organizacyjne fabryki

dą urueliomioiie 5taić punkty wy.iv/iet- rzę!n sporlowcgo preliniinołranejeft

lań filmów naukowych z dziedziny -por 20 mil. W budżecie znalazła się kwota

tu i pokrewnych. Punkty te , mają być i 500,000 zł na ssarhy, pr«y cfcym jeden

w Akademii WF, wojewódzkich ośrod- ' z

delpgatów prosił Radę o powiększe-
kaeh w. f. i w 100 powiatowych tirzę- j nic tej sumy.

dach w. f . Nadto projektuje się doraź-; W rubryce „sport" przewidziana jost
nc wyświetlanie filmów w miejscu"-}, | pomoc PUWF <J'a Polskiego Koniitftu

wskazanych pr»cz PUWF. Prfcy facbo-' Olimpijskiego, Zw. Zw. (*lót w Pr.i-

dze), P, Zw. Piłki Ręcznej (mistrzost-
wa Europy w koszykówce), związkowi

organizacji młodfcieiowych Oraz żywie-

nie i umundurowanie olimpijczyków.

Kursy p. w. motorowego obejmą 4.000

osób, przy czym koszt wyszkolenia jod

ncj osoby wynosi 10 — 1S tys. zł. W

Warszawie przewiduje ilę remont pły-

walni w Domu Akademickim i nu Roz-

brat, po których uruchomieniu nastą-

pi znacznie odciążenie basenu Polskl.'j
YMCA.

REORGANIZACJA SPORTU
W ostatnim dniu eesji uchwalono

zwołanie komisji, która mn opracować

reorganizację sportu polskiego. Skł.nl

komi-ji złożonej 114. ta. z delegatów

KCZZ, Samopomocy Chłopskiej, ZRSS ,

Związków Młodzieżowych, WKSHiW,

MKS-ów, Szkolnych Klubów Sporto-

wych i AZS —

uznano ca zbyt liczny,

wobec Mego powierzono ustalenie ko-

misji Prezydium Państw. Rady WF 1

dyrektorowi PUWF i PW.
' W miejsce ś. p. mgr. Składa wybra-
no do Preaydium Rady Zygm. Nawroc-

kiego, a w miejsce ś. p . prof. Piasec-

kiego — dr Misiurę.

Z. (Feisj.

Ubezpieczenie od wypadku
to sprawił waina dla sportowca

„W związku u artykułem „Gabrych |

czuje sit lepiej" („Pmegląd Sportu-
tvy" Nr 76), w którym zwrócona była

uwaga na konieczność zorganizowania
ubezpieczenia zawodników od wypad-
ków otrzymaliśmy * Powszechne*

go Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych
ponliue informacje, które niewątpli-
wie za interesują ogół sportowców.

Pewna część naszych sportowców ko-

rzyetii już i ochrony -ubezpieczeniowej,

gdyś kilkadziesiąt klubów «awario od-

powiednie ubezpieczenie w Powszech-

nym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajem-

nych. Niestety, potrzeba ubezpieczeń

jest jednak na ogół niedoceniana, wobec
'

czego zawodnik, który ulegnie wypad'
kowi zduny jest prawie zawsie na po-

moc rodziny lub społeczeństwa.

Ponieważ ta forma pomocy ezęutó m*

wodzi i jeat dla punzkodowantgo krepu-

jąca, należałoby Spopularyzować ubez-

pieczenie wypadkowe, którego zadaniem

jest usuwania względnie łagodzeni* ma<

terlalnych «kutków wypadku.

W interesie sportu polskiego leży

niewątpliwie objęcie ubezpieczeniem Wy

padkowym wszystkich zawodników. W

obecnym czasie ubezpieczenie może

być zawarte tylko na wypadek śmierci

i stałego kalectwa. Ubezpiec*cnła na

koszty leczenia narazi» Pt Z. U-^W- nie

prowadzi (za wyjątkiem ubezpieczenia

młodzieży szkolnej), lecz ta forma ubez-

pieczenia może być zastąpiona ubezpie-
czeniem na dzienne odszkodowanie, któ-

re gwarantuje poszkodowanemu pewni

kwotę odszkodowania za każdy dzień

niezdolności do pracy Wfkutek wy-

padku, ,

Z ubezpieczenia mogą korayetnć nastę-

pujące gałfzie sportu: kolarstwo, gim-

nastyka, piłka nożna, piłka ręczna, szer-

mierka, tenis, golf, strzelectwo, nareiar-

stwo, turystyka wysokogórska, wioślar-

stwo, żeglarstwo, hockey, jazda konna,

myślistwo oraz sport motocyklowy i

automobilowy.

Kolarzy niewątpliwie zoiiiteresujft no-

wowprowud.iona forma ląCznegó Ubez-

pieczenia od wypadków i od odpov/łe-
dzialności cywilnej. Ubezpieczenie to za-

pewnia wypłatę odszkodowania zarówno

kolarzowi, który ulegnie wypadkowi, jak

i osobom trzecim, które wskutek przeje-

chania mogą doznać szkody.

Podkreślić należy, że chociaż zakres

odpowiedzialności P. Z. U . W. we

wspomnianym ubezpieczeniu jest duży,

opłata za ubezpieczenie jest b. nitka, a

formalności związane z zawarciem ubez-

pieczenia jak najbardziej «pfoszcaon».

Mo/śfe/eif

Radziec
w oparciu o najszersze masy

W Rosji przedrewolucyjnej sport był

uprawiany tylko przez jednostki. Nato-

miast nie było jakiegokolwiek racjonal-

nie przemyślanego i naukowo uzasadnio-

nego systemu wychowania fizycznego

narodti. Istniejące w Rosji przed rewo-

lucją organizacje sportowe- i gimnastycz-

ne nie miały charakteru masowego i li-

czyły w szercgucli swych zaledwie po

parę tysięcy osób. W olbrzymiej Rosji

nie było ani jednego nowocześnie urzą-

dzonego stadionu. W Petersburgu naprzy

kład, istniało zaledwie 15 prymitywnych

boisk, w Moskwie — 11 ( a w Charkowie

zaś 9 klubów pillti nożnej iniało do dy-

spozycji zaledwie 7 hoisk.

Ten niedbały stosnnek do sprany roz-

woju sportu doprowadził do t£go, że

śportowry rosyjscy o światowej sławie

jak: Krajewski, Świesznikow, Poddub-

"yji Ippolitow, Panin, Siedow, Strunni-

C-DAftSK, 11.10. (Tel. wł.) — Mecz jej: Czech nadziewa się |uż w 1 r. na

pięściarski, rozegrany we Wrzeszczu silne prawe Sowińskiego. Drugie star-1

między rep. Policji czeskiej i mili-! c/e ma podobny przebieg. Na fin:-1

oyjuym KS Gdańsk (osłabionym bra-! s2u ambitny Plzak zawiązu)e równo-1

Idem An lilie wiciu) zakończył Się po-' rz?liną walkę, nie może jeduak nadro 1

rażkćj goapodariy 6i8. j bić utraconych punktów. |

Jodyno zastrzeżenie budzi werdykt1 Fiórkowa: sędziowie przyznają zwy j
w wadze piórkowej Mr.slik — Go-. cięstwo Maslikowi nad Gołyńskim,]

najciekawioj zaprezentowali slą Pe- nika i jego ataki nieopanowane, lad-
tvni sensie, aby nakłonić ich do li;iru-

wianla 6wic«cń fizycanycli.
W mli 11,,.,1 Ite, „ I tryha w l.kkl .l, dT.po»«|ąor Mopult, «.»»».11 ,» dv

dużej

dciego i PZN. Chodzi tu o przygnto- nieśnie Koliba i posiadkjcy silny fcios j CTecha

finisz należy do prącego

wanie w pierwszym etapie warunków

do rozwoju masowej turystyki.

z obu rąk Elis. |

,W Milicyjnym wyróżnili się: szyb-

OŚRODKI DOŚWIADCZALNE ki
Szymankiewicz, Sowiński i docho-

WCZASÓW i dzący powoli do formy (po przebytym

Odnośnie wc/.asów, PUWF posiada j wypadku) Iwań-ki.

wicie materiału doświadczalnego w in- j Przebieg walki (goście na pierwszym

nych państwach. W okresie zitny pr/.e . i miejsou):

widuje się zorganizowanie specjalnych Kogucia: Plzak ulega na pkt. So-

kursów narciarskich dla przyszłych kie I \vińskiemu. Idący z odwrotnej pozy-

Lekkai Petrina wyraźnie wygrywa

na pkt. ze Sklerką. Do polowy II r.

poprawił wymki Kidas® i Bomseckeego
GDAŃSK (Tel. wl.) , Start Zatopka zgro-

madził na Stadionie Miojalcim we Wrze-

szczu ponad 8.000 widzów. Kulminacyjnym
punktem zawodów lekkoatletycznych po-

między policją croską a repr. Gdańska

byl bieg na § km, w którym fenomenalny
Czech oslngnql czas 14:22.5.

Sardzie] od wyniku Zatopka Intereso-

wnie na», |ak zaprezentują ilę dwaj bls-

gacze Wybrzeża ICiolos I Boniecki.

Polacy nis zawiedli oczekiwań i osią-
gnęli najlepsza powojenna wyniki na

tym dystansie. Specjalnie cieszy nas wy-

nik Bonieckiego — 15:16,9 , który jest je-
szcze młodym zawodnikiem i przy racjo

i Boniecki zdobył J „kółka olimpijskie",
bowiem minimum wynoślló 1S:50.

WYNIKI TECHNICZNE!

100 m: 1) Mach (6) — 11,5, 2) Olszew-

ski (G) — 11,5, 3) Havla (Cz.) — 11,8;
400 m: 1) Winter (Cz.) — 51,9 , 2) Mach

(6) — 53 3) Pisażyk (Cz.) — 53,8; 800 m:

1) Jlras (Cz.) — 2:01,6, 2) Kubora (G) —

2:01,6, 3) Świniarski (¢) — 2:03,1; 1500 m:

1)Klos (Cz.) — 4:19,5, 2) Mańkowski (G)
— 4:20, 3) Novy (Cz.) — 4:31,1; 5000 m:

1) Zatopek (Cz.) — 14:22,5 , 2) Kielas (G)
— 15:16,5, 3) Borllscki (G) — 15:16,9; Szta-

feta 4X109: 1) Gdańsk — 46 sek. , 2) Pol.

CSR — 46,6. W dal: 1) Miioszewskl (G) —

nalnym treningu powinien niedługo zejść j <525, 2) Uilrlch (Cz.) — 625, 5) Pefiek (Cz.)
poniżej 15 m. Z ciekawszych ' rezultatów — 621 . W ZWyi: 1) Hajmle (Cz.) — 175,
należy zanotować Wyr.ik doskonała Ja- , 2) Penek (Cz.) — 170, 3) Dąbrowski (G)
powiadającego sią Sredniodystansowca — 165. Kula: 1) Łomowski (G) — 14,35
Kubery, który na 800 m uzyskał 2:01,6

Warto dodać, że wynik Klciasa jest
•lódmy ż koiei, osiągnięty w ogóle w

Police Ronleókiego zai — ósmy. Lepsze
od nich czasy mieli dotychczas: Kusoclń-

8ki 14:24,2 (w
Soldan 14:59,0

(w rzutach próbnych zawodnik fen m'al

ponad 15 r,), 2) Motyczka (Cz.) — 13,43
1) Rydl (CZ.) — 13.37. Pola fcon'-i .r«..j .Ti

Ktzyianowskl (G) osiągnął 13.32. Dysk: 1)
Łomowski (G) — 41,6B, 2) Rydl (CZ) —

1939) Nojl 14:33,4 (1936), ; 55,16, 3) Krzyzanosvski (G) — 37,95. Gra-

(1929), Petkiewlcz 15:01.0 nat: 1) Sergieł (G) — 62 75, 2) Stanek

3uż dwa tygodnie trwają rozgrywki o

mistrzostwo warszawskiej klasy A w piłce
siatkowej drużyn żeńskich I mąikleh.

W sobotnich spotkaniach w siatkówce

męskie) padty. następujące wyniki:
AZS — Marymont 2:0 (15:7; 15:10). Sę-

dziował Krotklewakl,
Iskra — SKS OiJ (7:15) 3:15). S, WirStyłiO.
Iskra — Marymont 0:2 (6:15; 7:15). S.

Wiraży tło.

AZS — Skra 2:1 (15:8, 15:17, 15:1). S.

Czmoch.

SKS — Skra 2:0 (15:*, 15:8). S. Czmoch.

Po oslatnich roigrywkacti labela wyglą-
da następująco:

p. st. p.

1. SKS 4:0 8:1

2. AZS 3:0 6:1

3. Marymont 1:2 5:4

4. Skra 1:5 3:6

5. Iskra 0:4

6. Legia — nie grała.
W tabeli gier w pllce siatkowej drużyn

żeńskich, po wycofaniu się Żyrardowlankł
I SKP W-Wa i prowadzi: AZS p. 2:0 It. p.

4:1 przed SKS-em, Marymontsm I Iskrą po

1:1 p. I 3:2 partit (C.) .

(1930), Karwowski 15:10,0 (1939) I Wirkus i (Cz.) — 5B,30, 3) Hladek (Cz.) — 52,37.
'.12 ,0 (1937). Ostatnim wynikiem również l Wygrali Czesi 59:56 pkt.
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Na zawodach chłopców i diiewciąt
zórganlzowanych w Sztokholmie Grela

Magnusson wykazała ponownie Swą for-

mę skacząc w dal 540 cm.

W Upsail Widenteid uzyskał w zawo-

dach szkolnych 186 cm w skoku w zwyż.

Czech nie może przełamać iię prici

ga.o"ę Skierki, fetóf-y swym ZnM^iem

ramion utrzymuje przeciwnika w dy

stanzie. Później słabnie i do głosu

dochodsi bardzo szybki i technicznie

wysoko zaaxvansowany Petrina, ładu-

jąc zwłaszcza w oslatnief fazie w&lki

ciężkie ciosy z doskoltów — specjal-

nie z półdystansu.

PóHrednia: Kctiba przegrywa na

pkt. z Iwańskim, Polak pracuje zbyt

jednostronnie, czekając tylko na cios

swej sławnej prawej. Dopiero pnd ko

nieć starcia udajfc ftiu się ulokować

trzy „bomby", które, wstrząsają prze

ciwnikiem. Po II r. wyrównanej, w

której Czech ładnie walczy na dy-

stans, do głosu dochodzi Iwański,

bijąc ciężkimi seriami na finiszu.

Średnia: Talużek przegrywa z Szy

mankiewic3em. Polak przez wszyst-

kie trzy rundy narzuca swój de9truk

cyjuy system walki. Tempo jest tak

sżybtie, że Czech nie jest w stanie

ku-'ować ataków Szymankowie*,- . .

Póiciążks: Elis pokonał Mechlińskie

gc lirze* t. k. o Walka fa ma przebieg

n-joczefr.wany Fe- k-óikiej w/-ti'.in.'e

cieków. Ho. Kii' ki trafia Czecha Ui

ry idiie do 4 na deski. Wstaje on

jednak t2ybko i rzuca się na Polaka.

Ten odkrywa się na chwilę i otrzy

muje krótki prawy hak, po którym

idzie na deski do 8. Trzykrotnie je-

szcze Polak zapoznaje się z matą rin

gu po czym sekundant poddaje go.

Ciężka; Sedivy wygrywa z Łic-

kiemwIIIr.prżezt.k.o.Iwtej

walce wynik końcowy był zgoła nie-

oczekiwany. W I r. Lick idzie ostro

do ataku i zdobywa dużą przewagę.

Czech jest do 7 na deskach, W II r.

Polak puchnie i oddaje Inicjatywę

przeciwnikowi. W ostainej rundzie

walka fest tylko formalnością, Lick

trzykrotnie idzie na deski. Wskutek

rażącej przewagi sędzia przerywa wal

ko.

Widzów ponar". 3,000, W ringu sę*

dziowal słabo p. Dobrzański. Na pun-

kty pp. Blukis, Jeruszka i Burant.

kow i inni byli pozostawieni własnemu

losowi, a ich doświadczenie sportowe i

osiągnięcia były marnowane, zamiast Stać

się dorobkiem narodowym.

Przy władzy radzieckiej sprawa kultu-

ry fizycznej stała się sprawą ogólno-

narodową, a ua cele jej rozwoju państwo

przeznacza stale poważne środki finun-

sóv/e. Kultura fizyczna Stała się sprawą

0 znaczeniu państwowym, Stworzono no-

wy system wyoliowania fizycznego. Spor-

towiec radziecki winien być Sportow-

cem wszechstronnym. Np. radziecki nar-

ciarz gra w koszykówkę, pływa i wio-

słuje, wioślarz bierze udział w biegach,

kolarz' przerabia ~ ćwiczenia ' gimnastycz-

ne itd. I każdy z pośród nich, o ile prag

nie osiągnąć szczytowe wyniki w swej

dziedzinie, przechodzi wszechstronne

wychowanie fi/.yczne. Podstawą tego

przygotowania stanowi tzw. „Kompleks

G.T.O." (G.4\O. — gotów do pracy

1 do obrony). Młody adept sportu, zda-

jąc egzaminy na uzyskanie tej oznuki,

świadczącej o optinowuniu szeregu dy-

scyplin sportowych wyrabia n siebie

szybkość biegacza, wytrzymałość wiośla-

rza, zręczność szermierza, zdecydowanie

boksćra.

Potężną siłą radzieckiego ruchu spor-

towego jest jego masowość. W ciągu jed-

hćgo tylko r. 1946 w ZSRR przeprowa-

dzono ponad 100 tys. rozgrywek przy

udziale ponad 20 milionów uczestników.

Olbrzymią popularnością cieszą się ta-

kie towarzystwa sportowe jak „Dynamo'
1

,

„Skrzydła Sowietów", „Torpedo", „Lo-

komotywa", „Spartak" i w. in.

Na wsi aż do Rewolucji Październiko-

wej w ogóle nic istniały żadne oi-ganb

zacje sportowe. Obecnie życie sportowe

wre w dziesiątkach tysięcy wsi i osad.

W corocznyejj zawodach mrclarikich

bierze udział do półtora miliona mło-

dych chłopów radzieckich.

W zgodnej ródzlhie republik radzie-

ckich powstułu i rozkwitła narodowo-

ściowa co do foraly, socjalistyczna co

do tteści knltura fizyczna ZSRR. Przed-

stawiciele wszystkich narodów, zamieez<

kujących Związek Radziecki, mają rów

no prawa do udziału we wszystkich ZR-

Wodach i imprezach. Z jednakowej po-

pularności w państwie korzystają rosyj-

ski piłkarz Fiedotow i nkruiński atleta

Kucenko, bokser gruziński NpwoSardow

i.Estończyk — Kotkns.

Równolegle do tych poczynań, w pań-

stwie radzieckim stworzono potężną ba-

zę materialną umożliwiającą masową

uprawę sportu i kultury fizycznej, W

ZSRR obecnie czynnych jest ponad 600

stadionów, 45 tys. boisk dla siatkówki,

ok. 500 przystani wioślarskich, 9 tysię-

cy skoczni narciarskich i mnóstwo in-

ilych urządzeń sportowych.

W okresie nowego planu pięcioletnie-

go zostaną zbudowane nowe wielkie sta-

diony w Moskwie, Leningradzie, Stalin-

gradzie, Mińsku, Kaliuiiiie, Kurskn, Lwo

wie, Witebsku, Taszkencie, Rydze, Ki-

szyniowie, Almie-Atu i w Szeregu innych

miast. Istnieje nadto 11 wyższych i 39

średnich zakładów naukowych poświęco-

nych sportowi.

Poważne miejsce zajmuje kultura fi*

ZyCZtia w radzieckiej szkole, gdzie i AU-

todha jest Według jednolitego proęr.nnu

liiłństwowego. Szkoła dysponuje znaczną

ilością wykwalifikowanych instruktorów.

Większość szkół posiada sale gimna-

styczne i boisko. Dla szczególnie uzdol-

nionych chłopców i dziewcząt Istnieją

specjalne szkoły sportowe.

(Od własnego korespondenta)

PRZEMYŚL (Kor. wl.). Przeglądając prasą

sportową spotykamy się coraz eząiclaj z

nazwą klubu sportowego HKS „Czuwaj"
PrżemySI wymienianą w rozmaitych dzia-

łach sportu w najróżniejszych miastach

Polsicl.

Motocykliści, piłkarze, tenisiści, siatka-

rze, koszykarze, szachilcl staftują osiąga-
jąc WiJędzio sukcesy. Zdawać by więc
się mogło, -że klub przejawiający lak

WitecHstronflą I ó tak dalekim promieniu
dzit!aino4ć sporlową dysponuje niezwy-
kło zasobnymi środkami finansowymi.

Rzeczywistość niestety Jest inna!

„Czuwaj" poniósł w czasie wojny nło-

poN*gtovurte straty zarówno v .ludziach,
jak sprzeria I urządzeniach aportowy
Niezrażenł lym członkowie Jego zakasaw-

szy rąkawy zabrali się do pracy I przy-

wićelii boisko, bieżnią, korly do słani

używalności (zrobiły to zreszlą i Inna

kl'i-5^).

Krółko trwała Jednak radołć.. Niespoty-
kany w diifejattt Ptzemylia dwukrołny
wiosenny wylew Sanu znlłzęzyt dorobek

przeszło dwuletniej pracy. I znów rezy-

gnując z wolnego czasu członkowie klu-

bu (zres2lą ludzie pracy) odbudowali to,
co własną pracą odbudować było można.

Brak funduszów uniemożliwił postawie-
nie ogrodzenia, którego brak spowodo-
wał znów spadek płatnych widzów na

meczach, sprowadzając deficytowość naj>
bardzie) przynoszące] dochody sekcji pił-
ki -nożnej.' Dalekie wyjazdy, Jak Łódf,
Szczecin, Olsztyn, Poznań, przy braku Ja-

kichkolwiek zniżek .kolejowych (pomimo
zupełnego prawie wyrzeczenia się za

strony zawodników diet I skrócenia do

minimum czasu trwania wyiazdów i Odpo-

czynków przed meczami) nadszarpnęły
wyraźnie finanso klubu.

Spontaniczno powitania I doppłngi ze

słrony drużyn harcerskich we wszystkich
miastach poiskł, są niewątpliwie dla dru-

żyny nagrodą za trudy I wyrzeczenia.
Przydałaby się Jednak bardziej realna po-

moc ze strony ZHP, Jakiej dolychczas naj-
starszy I najsilniejszy harcerski klub spor-

towy w Polsce (nie do wiary!) lupełnie
był pozbawiony. Pieniądza to zużyte na

odbudowę bełska, oparkanlcnia I wykoń-
czenie stanicy harcerskiej przyczyniłyby
sią do uzyskania samowystarczalności

co w dałsZaj mierze zwielokrotni

wysiłki I wyniki HKS „Czuwaj".

Zawsze hojny dla tych, którzy na to

zasługują państw. Urząd W. F, 'nia powi-
nien leż odmówić swej pomocy, Proca l

dorobek niech będzie najpotężniejszym
argumeniem clia szybkiego I doatatoezne-

go udzielenia lej pomocy, Jeżeli eheemy
uSrzymać prsy lyelu najżywotniejszą ipor-
tową placówkę na Wiehodzla,

do odebrania
Warszawski Okręgowy Związek Pływa-

cki zawiadamia, io nadeszły już metalo-

we „Odznaki Plywacklo", Odznaki ią do

odebrania V/ Sekretariacie WOZP, ul. Pu-

ławska 2 p. 24 we wtorki l czwarłkl w

godz. 17.00 — 19.00.

Jednocześnie przyjmuje się zapisy ehąt-
nych na składanie egzaminu na „Odzna-
ką Pływacką".



Nr. 81 Sir. 2 PRZEGLĄD SPORTOWY

W czwartek wyjazd do Belgradu

NASILENIE imprez 6portowycli tak

bardzo spotęgowało się, ie jedno
wielkie wydarzenie gomi drugie. Fakt,
x jakim nie spotykaliśmy się nawet

przed wojlią.
Ledwie piłkarze wrócili z Północy, a

już opinia sportowa uwagę iwą skon-

centrowała na wizycie bokserów ra-

dzieckich. Dziś mamy ją poza sobą.
Ściśle mówiąc w głównej jej częńc.i,
gdyż goście nasi ze Związku Radziec-

kiego, po Warszawie ndają się jeszcze
na dalsze tournee po Polsce.

Występy ich budzić będą napewno

nadal żywe zainteresowanie^ niemniej
jednak na plan pierwszy znów wysuwa-

ją się piłkarze, których w ciągu sześciu

dni czekają dwa ciężkie międzypańst-
wowe spotkania.

Jtiż w czwartek reprezentacja pilkir-
ska w sile 17 graczy, trenera i dwu kie-

rowmików wyjeżdża z punktu koncen-

tracji w Katowicach do Belgradu, gd/.ie
20 b. m ., tj. w poniedziałek, stanie do

walki z reprezentacją piłkarską Jugo-
sławii.

Nasze piłkarskie kontakty z Jugoslo-
wianauji są starej daty, na ogół wycho-
dziliśmy a walk tych obronną ręką,
niemniej jednak każda wycieczka do '

Belgradu czy w pierwszej fazie do Za-

grzebia była poważnym przedsięwzi?- '

ciem. Dzisiaj sytuacja jest bodajże jc- '

szcze bardziej skomplikowana. {

Jugosłowianie zaliczani są d/.isiuj do I

najlepszej klasy kontynentalnej, pod-
czas gdy my cieszymy się sukcesami w

Pradze i Sztokholmie, nie, tak mówiąc
szczerze, nie mamy jeszcze do repre-

zentacji naszej pełnego zaufania.

Nie ulega wątpliwości, że w tych wa-

runkach występy w' Belgradzie i Buka-

reszcie mieć liędą decydujące znaczenie

dla ustalenia rzeczywistej wartości na-

szej obecnej kadry reprezentacyjnej.—

Jeśli z obu tyrh egzaminów wyjdzie o-

na obronną ręką, wówczas zapewni so-

hie udział w turnieju olimpijskim i

przekona nas, żc ostatnie wyniki :iie

były jedynie dziełem szczęśliwego zbie-

gu okoliczności.

Mecz w Belgradzie oceniamy jako
trudniejszy, niimo że futbol jugosło-
wiański, jak się zdaje, w bieżącym ro-

ku obniżył nieco swe loty. Wskazywała
na to już przegrana w Pradze, gd/.ie
stwierdzono, że Jugosłowianie przy ca-

łym swym temperamencie, szybkości i

energii riają jeszcze braki techniczne.

I lo leż było przyczyną, dla której po-

wolniejsi Czeclioslowacy rozstrzygnęli
spotkanie na swoją korzyść. Również

fukt, że w turnieju bałkańskim prowa-

dzą w lej chwili Węgrzy, a nic '.'olud-

niowi Słowianie, wskazywałby na pew-

ne osłabienie rozpadu, z jakim wystar-
towali bezpośrednio po wojnie.

Naturalnie nie znaczy lo, iiyśmy mie-

li przez to widoki na zaskoczenie sil-

nego przeciwnika. Pamiętamy bowiem,
że Węgrzy reprezentuj;} dzisiaj poważ-

ną klasę, od którĄ dzieli nas zape,wne

kilka stopni. Stwierdzamy jedynie fak-

ty bezpośrednio przed... meczem Jugo-
sławii' z Bułgarią, którego wynik po-

zwoli nam może na bardziej konkretne

porównania.
Do Belgradu poza Janikiem jedzie

driiżyna ze Sztokholmu i Helsinek. —

Miejsce Janika zajmie Jurowicz, za-

stępcą jego będzie Skromny.

Wysuwa się naturalnie problcjn, czy

utrzymać w Belgradzie Włodarczyka,
czy też dać pierwszeństwo Barwińskie-

mu. Jesteśmy za Włodarczykiem, gdyż
zdał egzamin zarówno w Sztokholmie,
jak i w Helsinkach, a poza lym jest on

szybki, bardzo twardy, bojowy i wyż-

szy niż Barwiński, a Jugosłowianie lu-

bią grać górą.

W pomoc- pozostaje Parpan z Gaj-
dzfkiem i Szczurkiem, a Brzozowski- .il

w rezerwie. O tym, że istnieje Waśko,
klóry zapowiadał się bardzo dobrze —

wie WarszRwa bardzo dobrze, wie jed-
nak i wiele innych szczegółów, które

nakazały juko rezerwowemu dać pierw-
szeństwo Brzozowskiemu.

W ataku trójka: Spodzieja z Cieśli-

kiem i Graczem po bukach pozostanie
bez zmiany. Spodzieja spisywał się bar-

dzo duhrze i posiada już pewne do-

świadczenie i rutynę, to leż byłoby
bezsensem zmieniać go właśnie dzisiaj
Również skrzydłowi pozostaną ci sa-

mi. W rezerwie znalazł się obok Kula-

wik'! jelcze Baran. Sygnalizują jcęo
powrót do formy. Gdyby lak było rze-

czywiście, nic ulega wątpliwości, że

miałby on szanse na znalezienie się w

pierwszym szeregu.

Projr'ttowc:iy wyjazd samolotem nie-

stety nie dochodzi do skutku. „Nieste-

ty" naturalnie nie dla wszystkich. Przy-
puszczamy, że Parpan przyjmie wiado-

mość z pełnym zadowoleniem i nie bę-
dzie miał potrzeby przed występem na

stadionie hrlgradzkim przeprowadzać
ćwiczenia dla rozruszaniu mięśni. Nasz

środkowy pomocnik nie lubi bowiem

powietrznych raidów i jak twierdzi —

wpływają one ujemnie na jego samopo-

czucie fizyczne.

Zawodnicy wyjadą z Kałowie we

czwartek o 8-ej wieczorem i w Belgra-
dzie znajdą się w sobotę rano. Podróż

jest męcząca, ale ostatecznie do odpo-
czynku pozos-tonie sobola i niedziela.—

Prosilibyśmy uprzejmie mieć na uwa-

dze dietę t, zn. nie zn-rnakować zbj t iio

przed zawodami w doskonałych owo-

cach, jakich w Belgradzie o tej perze

roku nie brak. Będzie to już zresztą
troska Wacława Kuchara.

Gdy chodzi o skład Jugosłowian, sły-
szeliśmy dwie wersje. Z jednej wynika-
ło

1
, że w drużynie będzie inało zawod-

ników „Partyzanta", z drugiej — że bę-
dą oni stanowili trzon zespołu repre-

zentacyjnego. Spodziewamy się, że hliż-

sze informacje znujdą czytelnicy m;>i

jeszcze w dzisiejszym numerze nasze-

go pisma w rubryce tełefonogramów.

Strzał Gendery zadecydował
o zwycięstwie Poznania nad Krakowem 1:0 (1 s

POZNAŃ, 12.10 (Tel. wł.). Poznań —

Krakóio 1:0 (1:0). Bramkę dla Pozna-

nia zdobył Gendera,
W niedzielę odbyło się w Poznaniu

spotkanie z cyklu rozgrywek o puchar
imienia Józefa Kułuży. Spotkanie to

wywołało zrozumiałe zainteresowanie.

Zgromadziło się około 15 tys. widzów,
którzy gorąco oklaskiwali zwycięstwo
drużyuy poznańskiej. Drużyna krakow-

ska zaprezentowała dobry poziom tech-

niczny i ładną, płynną grę w polu. Jed-

nak skuteczność i dyspozycja strzałowa

ataku pozostawiała dużo do życzenia,
Gracz, najlepszy technik drużyny, zwrot-

ny i szybki w zagraniach zbyt często za-

puszczał się w solowe akcje, które nie

przynosiły pożytku.

Pomoc gości była najlepszą ezęścią
drużyny. Kryła dobrze atak poznański,
zagrywała płasko i dokładnie. Szczegól-
nie pieczołowicie pilnowano Genderę, a

Białasa rzadko dopuszczano do strzału.

W obronie, grajttcej ostro i akuteczuie,
wyróżniał się Barwiński dobrymi wyko-
pami. Bramkarz Rybicki grał przytom-
nie i zademonstrował kilka efektownych
parad.

W drużynie Poznania Krystkowiak kil

kakrotnie wspaniale interweniował i x

największym spokojem wyłapywał nie-

hezpinczne strzały. W obronie doskonale

zagrał Wajs, wzorowo się ustawiając.
Dzielnie sekundował mu Wojciechowski,
W pomocy gospodarzy na pierwszy plan
wybijał opunowaną i skuteczną grą Tar-

ka, który był dla graczy krakowskich

trudny do przejścia. Również dobrze wy

pudł im prawej pomocy Konia, zadzi-

wiając doskonałą kondycją. Poza tym

często z powodzeniem wychodził na śro

dek poiuocy, by zapełnić lukę, powstałą
wskutek defenzywnej gry Tarki. Do

dwójki tej dostroił się po przerwie Ma-

tuszak.

W ataku gospodarzy, który zagrywał

7:3

ŁÓDŹ, 12. 10 . (Tel. wł.) — Rozegra-

ny w Łodzi towarzyski mecz piłkarski
miedzy węgierska drużyną Szolnok, a

miejscowym ŁKS-em, skończył się wy-

sokim zwycięstwem gości 7:3 (3:1).
Goście zaprezentowali się jako dii-

brze wyszkolony zespół technicznie, ale

daleko im jeszcs-e do klasy czołowych
kMtliów węgierskich. Gdyby nie ślama-

zarna gra ŁKS, wynik meczu byłby o

wiele korzystniejszy dla gospodarey. —

Drużyna łódzka zagrała jedno z naj-
słabszych swycli Bpolkań. Nawet Hogou-
dorf, Baran i Włodarczyk wypadli sła-

biej niż zwykle. Słabo również wypadł
nowy bramkarz ŁKS-u, Andrzejewski,
h. reprezentacyjny zawodnik Łod/.i

(przed wojną), który ma na swoim su-

mieniu 3 puszczone bramki.

Kierownictwo łodzian miast wycho-
wać młody narybek, wprowadzać go do

pierwszej drużyny, stosuje niezrozu-

miałą politykę wydobywania z archi-

wum piłkarskiego Łodzi graczy, któ-

rych słuwa dawno już minęła. Dlatego
w danym wypadku raczej należy winie

kierownictwo klubn, niż ambitnie gra-

jącego bramkarza Andrzejewskiego. —

Słusznie na trybunie zauważono, że je-
śli po tej linii klub będzie pracował,
to w niedługim czasie prezes klubu,
względnie kierownik sekcji (obaj gru-

bo po czterdziestce), spróbują na ja-
kimś meczu w barwach ŁKS swych mo-

żliwości w bramce.

W obronie słabo wypadł Czyżewski,

Klasa A Grochów — Znicz 1:2 (1:1).

Pierwszy mecz b. kandydata do Klasy

Państwowej w warszawskiej kl. A nie po-

wiódł sią. Gospodarze zeszli z boiska

pokonani 1:2 (1.1). W ploiwszej polowie
zawodów doić znaczną przewagę ma

Znicz, nie potrafi jej jednak uwidocznić

cyfrowo. Po przerwie gra równorzędna.

Prowadzenie dla Znicza uzyskał w 15

min. Korszuń. W <5 min. bramkat-z gości

obronił daleki strzał Claciery, lecz nad-

biega|ący Izydoriak wytrącił mu pili:ę z

rąk i znalazł się naprzeciw pustej bram-

ki. Bramkarz Znicza nie namyślając się

schwyci! go, nie dopuszczając do strzału.

Rzut karny egzekwował pewnie Cieciora.

W 55 min. rzut wolny przedłuża do bram-

ki Grochowa Wojciechowski.

W przedmeczu rezerw wygrał również

Znicz 3:0 v o.
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2 razy Cracovaa — ress

KRAKÓW, 12.10 (Tel wł.) . Tzw. i

„Święta wojna'" między Crarorią a Wi-

słą toczyła się niezwykle zacięta przea

ubiegłe dwa dni na bieżni i boiskach

Krakowa. Rozegrany w sobotę mecz

szczypiorniaka o mistrzostwo Okręgu,
zakończył się zwycięstwem Cracovii

10:4 (5:1). Mecz lekkoatletyczny przy-

niósł zwycięstwo Wiśle 108:90 pkt. W

konkurencjach męskich rwyciężyłn Cra-

covia 68:5*, w konkurencjach żeńskich

wygrała Wisła 51:22. Uzyskane wyniki
były przeciętne, jedynie Puzio (Craco-
via) w biegu na 400 m uzyskał b. dobry
czas 50,9. W sztafecie szwedzkiej Wideł

(Cracovia), biegnący na 400- m, uzyskał
czas 51,8.

Mecz piłki nożnej, rozegrany na boi-

O PUCHAR ZIEM ODZYSKANYCH

ZABRZE, 12.10 (Tel. wł.). Ślqsk Opól-
ski — Olsztyn 7:1 (2:1). Mecz o puchar
Ziem Odzyskanych. Śląsk Opolski przy-

najmniej o dwie klasy przewyższał tak-

tycznie i technicznie reprezentację Olszty
na. Pomimo tego gra była interesująca,
żywa i na niezłym poziomie.

Bramki dla Opola zdobyli: Kulawik

2, Wiśniewski 2, Bruner 2 i Trampisz.
Jedyną bramkę dla gości uzyskał Borto-

chęwski.

•II
1

II !•

B WSZYiTMO
8 OLA SPOUTU

do: piłki nożnej, oicitkówki,
koszykówki, boksu
i pływania sssss

poleca:

DOM HANDLOWY

sku Garbarni, z którego dochód prze-

znaczono w całości na odbudowę War-

szawę, zakończył się Kwycięslwem Cra-

covii 3:0 (2:0). Dwie bramki zdobył
Bobula, w tym drugą bardzo piękną
główką, jedną Szewczyk. Wisła wystąpi-
ła z 6 zawodnikami v. pierwszej druży-
ny z Rupą w obronie i Arturem i Jacków

skiin w ataku. Cracovia grała bez Wię-
cka, Rybickiego, Parpana i Jubłońskiego
II. Gra ciekawa i ładna.

I. I

ŁÓDŹ. ulica PIOTRKOWSKA 83

esz

•j^. Rarr.ola (Polonia Bytom), udowodnił

na ostalnich zawodach z BBTS Bielsko, źa

Jest obecnie najszybszym pływakiem pol-
skim. uzyskując na 100 m st. dow. naj-

lepszy czas powojenny 1,04,8. Ramoia

równocześnie udowodnił że miesiąc mio-

dowy nie przeszkadza sportowcowi w u-

zyskiwanlu dobrych wyników, 'gdyż start

jego nastąpił w kilka dni po zawarciu

małżeństwa (z. o .).

W meczach bokserskich, które roze-

grane zostały w ub. tygodniu na Śląsku
uzyskano wynikł: Piast Gliwice — Zryw

Świętochłowice 11:5, RKS Balory Chorzów
— Siemianowlczanka 16:0. Po spotkaniach

tych sytuacja w mistrz, kl .A, śl. OZB

wyjaśniła się o tyle, że już obecnie pew-

nym jest że mistrzostwo w grupio pierw-

szej zdobędzie RKS Batory, a w grupie

druaiej walka o pierwsze mie-jsce (I pra-

wo udziału w drużynowych mistrzostwach

Polaki), rozegra się pomiędzy Zrywem

Świętochłowice I Piastem (z. o.) .

-fo W Bytomiu przystąpiono Już do bu-

dowy . lodowiska, wraz z torsm hokejo-

wym. Koszt budowy lodowiska obliczony
został na 400 tysięcy złotych, I pokryty
zostanie z funduszów Zarządu Miejskie-

go (z. o).

W meczu tenisowym rozegranym na

kortach w Chorzowie, tenisiści AKS Cho-

rzów, pokonali drużynę Słowiona święto-
chłowice 7:4 (z. o.) .

^S, Z okazji święta M. O., odbył się w

Nowym Bytomiu bieg na przełaj na tra-

sie około 4 km. Na starcie stanęło prze-

szło 80 zawodników. Pierwsze miejsce za-

jął Ludwik (Zryw) —

w czasie 13,11,

przed Grzogciżycą (Ormowiec); 3) Wiatr

(M. O. Nowy Bytom) — (z. o .).

Syrena — Pogoń 2:0 (0:0).

Łatwe zwycięstwo Syreny nad słabym

zespołem goicl. Bramki padły ze strzałów

Hautona I Gadosia.

Gro żywa przy znacznej przewadze go-

spodarzy. Obie drużyny nie wykorzystały
rzutów karnych, strzelanych dla Syreny

przez Jechorka, a dla Pogoni przez Ko-

złowskiego.

Sędziował Marciniak. Na wyróżnienie

zasługuje w jedenastce zwycięzców Kuż-

ma (bramkarz) I pomoc.

Rezerwy Syreny wygrały swój mecz 4:0

(1:0).

Bzuro — Mokotów 4:2 (1:1).

Mokotów utracił na wyjeździe dwa cen-

ne punkty. Bramki zdobyli: Blaszczyk (2),
Zaćkowski (1) I samobójcza (Narożniak)

dla gospodarzy oraz Latkowski (rzut wol-

ny) I Walasek dla pokonanych.

W 14 min. gry kontuzji uległ jeden z

najlepszych napastników gości Walasek,
tak że do końca zawodów Mokotów mu-

siał grać w 10-tkę.

Sędziował Augustyniak.

Rezerwy Mokotowa oddały swój mecz

wslfcowerem (C ).

Klasa B. Wczoraj rozpoczęły się jesien-
no rozgrywki o mistrzostwo kl. B WOZPN

na r. 194B I dały następujące wynikł:
OKS — tyrordov/ianka S:5 (2:u). Szczę-

śliwy remis gości, którzy zawdzięczają go

. nieumiejętności strzałowej napastników
OKS-u .

Bramki zdobyli: dla gospodarzy: Koci-

szewski (2) i Niewczas (1), dla Żyrardo-
wienki: Hahn, Siedlecki I Pindor.

Gra na dość wysokim poziomie, bardzo

żywa I nie brutalna.

Sędziował Smoliński z Otwocka.

W oizedmeczu rezerw wygrał OKS 3:0

walkowerem.

Rywal — Kolo 1:1 (0:0). Wynik moczu

odpowiada w zupełności przebiegowi gry.

Strzelcem bramki dla Rywala byl Szym-

czyk. Wyrównanie padło w czasie zamie-

szania podbramkowego.
Start — Sierakowianka 0:3 v. o . Na sku-

tok niejasności komunikatu WOZPN, dru-

żyna gospodarzy nie stawiła się na czas

na boisku.

«wit — Radość 5:0 v. o . Radość |ak

nam donoszą ma w najbliższym czasie po-

łączyć się z MKS „Grochów". Z powodu

walnego zebrania klubu piłkarze na mecz

nie pojechali.

Wilga (Garwolin) — Naprzód (Brwinów)

4:1 (5:0). Mecz o mistrzostwo rozegrany

w Garwolinie.

Skra — Piast 2:0 (0:0). Drużyna Skry po

szerngu spotkań, rozegranych z silniejszy-
mi zespołami pokonała zespół Piasta.

Przewaga gospodarzy uwidoczniła się

szczególnie w drugiej polowie zawodów

Strzelcami bramek byli: Krawczyk I Ży-
ciński,

Sędziow^t Chełmiński (C.) .

V/ klasie C zanotowaliśmy następujące
wvniki:

Mewa—EKD3:0v.o.

Zotibórz — Czyn 4:1 (1:0).

Gwardia — Turowianka 5:0.

W moczu o wejście do klasy B SKP zre-

misował z Wawrem 1:1 (0:1). Bramki: Pa-

wlak d'a SKP I Lewandowski dla wa-

m (C)
Juniorzy. Rozgrywki o mistrzostwo ju-

niorów WOZPN dobiegły końca. W naj-

bliższą sobotę rozpoczną się jjż zawody
finałowe o len zasrezytny Wtul.

W ostatnim tygodniu padły następujące

wynikł:
Sierakowianka — Znicz 2:1, Polonia II

— Skra II 3:0, Źyrardowianka — Lech 3 0,
Bzura — Znicz 2:0. Huragan — Skra I 1 4,
Mirków — Ruch 0:3. Okęcie — Spaita 3:3,

Ulrychowianka — Syrena 3:0, Marymont —

Okęcie 1:2, Bielany — Radość 5 0, Elek-

tryczność — Legia II 0:3, Jedność — Mo-

kolów 0:3. świt — Sarmata 2:1. Skra I —

Potonia I 3.0, Bzura — Lech 5:1.

Pierwsze miejsce w poszczególnych

grupach zajęły: Bzura (Chodaków). Moko-

tów. SKS . Okęcie, Legia I świt (N. Dwór).

Mecze towarzyskie. Okęcie — Marymont
2:1 (0:0). Bramki: Nowak I Kamiński, dla

Okęcia, oraz Kiljański dla Marymontu.
Sedz.rwal Zaranek.

Gdańsk przegrywa bezapelacyjnie 0 : 4

GDAŃSK, 12. 10. (Tel. wł.) Szcze-

cin — Gdańsk 4:0 (2:0). Rozegrane
na stadionie we Wrzeszczu spotkanie
reprezentacji piłkarskiej Gdańska i

Szczecina w ramach rozgrywek o pu-

char Ziem Odzyskanych, zakończyło się
niespodziewaną porażką gospodarzy. —

Przyczyną -.porażki gdańszczan był prze-

de wszystkim nieudolnie zestawiony
skład.

Napastnicy gdańscy prześcigiwali się
w nieudolności w sytuacjach podbram-
kowych. Gospodarze mimo przewagi w

polu nie umieli zdobyć się nawet na

honorową bramkę. Na odwrót goście,
zwłasrc/.a w linii napadu, grali bardzo

składnie i zdobyli sobie uznanie publi-
czności. Wyróżnić należy ze Szczecina

przede wszystkim prawego łącznika So-

snowskiego, którym powinna zająć się
„komisja specjalna" PZPN. Oprósz
niego wybijali aię strzelcy bramek:

Dusiński na środku napadu, lewy łącz-
nik Jakubiak i bardzo szybki lewo-

skrzydłowy Wilga. Pomoc i obrona go-

ści pracowitością nadrabiała braki tecli

niczne.

Z drużyny gdańskiej wyróżnić moż-

na jedynie Nierycliłę w pomocy i Ko-

kota II w napadsie, który dwoił się i

kota n w napadzie.
Jak już wspomniano gra toczyła się

przy przewadze Gdańska, przerywana

groźnymi wypadami napadu szczeciń-

skiego. Po utracie czwartej bramki

Gdańsk opadł na siłach i ostatni kwa-

drans był tylko popisem Szczecina.

Bramki padły w następującej kolej-
ności: w 12 min. Sosnowski, w 25 —

Jakubiak, w 20 po przerwie — Sosno-

wski i 39 — Dusiński.

35 minucie gry lewo-skrzydłowy Gdnń

ska, Groszewski, w zderzeniu z bram-

karzem Szczecina został wykluczony

który nie umiał pokryć prawoskrzydłfl-

wego gości. Atak gospodarzy grał wy-

bitnie chaotycznie, hołdując zasadzie:
— Byle wyżej, byle dalej, byle szyb-
ciej 1 Nic więc dziwnego, że wszystkie
akcje były przypadkowe, nerwowe i

mało skuteczne.

Węgrzy pokazali kilka razy ładną
grę, podając miękko i dowcipnie się u-

stawiając. Najlepszym zawodnikiem

był Horvath II oraz środek pomocy
—

Dobos.

Bramki dla Węgrów zdobyli: Hor-

vatli II — 4, Kollalh — 1, Kormen—1,
Dobas — I, dla nas: Janeqzok —2 i Ba-

ran—1.

Przed zawodami odbyła się uroczy-

stość pożegnania sędziego mjr. Sznaj-
dra, który przenosząc się do Warsza-

wy, opuszcza na stałe Łódź. Łódzkie

kolegium sędziów wręczyło mu upomi-
nek i kwiaty. A publiczność nagradzała
rzęsistymi okluskanii każde trafne ros-

strzygnięcie sędziego Sznajdra, żegna-

jąc w ten sposób lubianego arbitra.

Publiczności ok. 11 .000 osóh.

ŁÓDŹ, 12. 10. (Tel. wł.) — Na torze

żużlowym odhjły się w Łodzi wyścigi
motocyklowe, w których niespodziewa-
nie pierwsze miejsce osiągnął młody i

mało znany zawodnik, Kołoczko, (Trnm
wajarz).

W ramacli wyścigów motocyklowych,
przyjechało 300 zawodników z różnych
miejscowości okręgu łódzkiego, przy-

wożąc ponad 100 tysięcy zł na odbudo-

wę Warszawy.

ŁÓDŹ, 12. 10. (Tel. wł.) Na basenie

Polskiej YMCA został rozegrany trój-
inccz pływacki: Filmowiec — HKS —

Reprezentacja klubów łódzkich. Jak

było d < przewidzenia, zawody te zakoń

czyły się zwycięstwem Filmowca (33

pkt.), przed reprezentacją klubów włó-

kienniczych (27 pkt.) i Harcerskim

Klubem Sportowym (18 pkt.).

Liga Szwecfi
SZTOKHOLM 12.10 . (Tel. wl). W dniu

dzisiejszym osiągnięto następująco wy-

niki: Djurgarden — Elsborg 2:0, GBteborg
— AIK 1:0, Halmstad — Degerfors 3:4, Hel-

singborg — Halmla 1:3, UankBping — Gila

1:1, MalmO FF — NorrkSping 2:3. Prowa-

dzi MaimS 14 p. przed NorrkBpIng, Gais

I Degeriors po 11 p.

dość płynnie i efektownie, nieaawsze

decydowano się na strzał w odpowied-
niej chwili. Dobrze pilnowany Gendera,
zagrywał ładnie, przy czym dużo strze-

lał. Białas grał bardzo ofiarnie, lccz rzad

ko dochodził do strzału. Anioła miał

słaby dzień. Cetliowaia go wielka nerwo-

wość, co powodowało nicdokłRdne zagra

nia i częste gubienie piłek. Obuj skrzy-
dłowi byli mało zutruduierii, dlatego tei

wypadli słabo.

Po przerwie Genderę zastąpił Czap-
czyk. Wniósł on dużo Iiojowości, lecz

hył słaby.
| Grę rozpoczyna Poznań i w 4-ej rnift,
. uzyskuje niewykorzystany korner. ICor^
1 atak Krukowa kończy cię główką Gra-

cza, obronioną przez Krystkowiaka. W

7-ej min. doccnlrowanie Gracza przyj-
muje głową Nowak, lecz Krystknwiak
znowu jest na miejscu. Powoli Poznań

zaczyna nacierać. W 8-ej min. strs-vt Bia

łasa mija słupek,, a 9 minuta stwarza

krytyczną sytuację pod bramką krakow-

ską: centrę Anioły przyjmuje BiałaE i z

2 metrów strzela... w ręce Rybickiego.
Następnie wypuszczoną przez bramka-

rza krakowskiego piłkę, ponownie strze-

la Białas w ręce, Poznauiucy grywają co.

rai ładniej Gendera coraz sprawniej i.rze

prowadza groźne ataki na bramkę kraku-

sów. W 13-ej min. Anioła pi-< .cnotii z do-

godnej pozycji. W minutę później piłka
od Sinólskicgo dostaje się do Gendery
i wypuszczona bomba :•• 21) metrów, mj.
mo interwencji Rybickiego, ląduje nil»

uchronnic w siatce krakowiaków.

Odtąd gra się wyrównuje. Kraków

przeprowadza szereg skoordynowa-
nych ataków — slrzał Kohuta idzie

nad poprzeczkę, a w chwilę później
ostry strzał Nowaka o włos m:ja
świątynię Krystkowiaka. W 33 min.

Smólski przechodzi z piłką, lecz

strzał jego szybuje nad poprzeczką.
W 39 m n. notujemy krytyczny mo-

ment pod bramką Poznania: po fa-

talnym kiksie Wojciechowskiego —

Bieniek oddaje piłkę nu bramkę, o-

bok wybiegającego Krystkowiaka,
lecz Wajs w ostatniej chwili broni

przytomnie, wybijając piłkę w pole.

Po zmianie stron Krakowianie za-

czynają atakować, dążąc za wszelką
cenę do poprawienia wyniku, lecz

atak nadał gubi się w hyperkombina-
cjach na polu bramkowym, mając
prźy tym trudną do ^przebycia,..obro-
nę miejscowych.

Poznaniacy zagrywają nerwowo —

przeprowadzone ataki zawodzą. Gra

zmienia się, jak w kalejdoskopie. O-

b'": drużyny dążą do zmiany wyniku,
lecz bez powodzenia, przy czym briim

kr.r.: poznański był więcej zatrudnia-

ny-

Sędzia Bcrgtal odgwisidnje mecz,

a zwycięstwo Poznania przyjmuje pu-

bliczność owacyjnie.

PRAGA, 12. 10. (Tel. wł.) Niedziel-

ne wyniki ligowe: Bohemiona — Bra-

tislava 3:2, Slavia — Zilina 1:0, Ko-

szyce
— Budziejowice 4:2, Victoria

Plzno — Trnava 5:1.

Po ostatnich spotkaniach prowadzi w

tabeli Bohemians — 8 pkt.- przed Sla-

vią — 7 pkt. i Morawską Ostrawą —

6 pkt. Sparta mająca 5 pkt. znajduje
się na piątym miejscu.

S^orł w Radomiu
RADOM (Tel. wl.) . W dniu dzisiejszym

odbył się na boisku Broni mecz o m'-

strzostwo klasy A podokragu radomskie-

go pomiędzy tegorocznym mistrzem RKS

z Bronią.

Pa równorzędnej grze zwyciężył RKS

1:0 (0:0).
Decydująca bramka pądla ze strzątu

prowoskrzydlowego Piłata. Sędziował Pie-

trykowski.

Na boisku Zrywu odbył się w ramach

tygodnia' Ligi Lotniczej trójmecz pliki

ręcznej, który obejmował siatkówkę I ko-

szykówkę męską.

i W obu konkurencjach triumfowały dr,-

żyny Radomiaka.

KRAKÓW, 12. 10. (Tel. wł.) Wyści-
gi uliczne samochodowo - motocyklo-
we, rozsgrune w rejonie błoń krakow-

skich, zgromadziły wielotysięczne rze-

sze publiczności wzdłuż całej trasy, na

której rozegrana została impreza moto-

rowa zorganizowun i prze? A. P., Od-

dział Krakowski. Rozegrano 4 biegi na

dystansie 35 km (10 okrążeń). W ka-

tegorii wozów sportowych triumfował

zwycięzca raidu A. P, Wierzba na swej

Lancii, uzyskując najlepszy czas dnia

22:53, 2) Borowczyk (Katowice) na

BMW — 24:49. 3) Jan Ripper.
W kat. wozów turystycznych: 1) Wój

cik (Kraków) na Citroenie — 25:33.

2) Rzefmcrek (Katowice) na Fiacie—

26:56. 3) Róg (Kraków) na Citro&nio

29:42.

W wyścigach motocyklowych, w kat.

do 350: 1) Rytler Marian (Bielski Kl.

Mot.) na DICW 27:53. W kat. ponad
350: 11 Bębenek (Garbarnia, Kraków)
na DKW 23:41.

W czasie wyścigu motocyklistów zda-

rzył się u wylotu Al. Głowackiego i

Krasińskiego nieszczęśliwy wypadek. —

Pogotowie ratunkowe odwiozło 2 oso-

by z publiczności w stanie ciężkim do

szpitala.

W mistrzostwach kl. A Chełmsk po.

konał Groblę 2:1 (2:0). Zwierzyniecki
— Fawlok (Chrzanów) 2:0 (1:0), Kra-

kowianka — Wieczysta 3,:0 (2:0).
•

Finałowy mecz o mistrzostwo piłkar-
skie ZRSS Naprzód (Janów) — Gar-

barnia 5:3 (2:2). Zawody bardzo cieka-

we. Gra prowadzona ostro, lecz fair.—

Sędziował dobrze Michalik. Publicz-

do 350: 1) Rytter Maria (Bielski KL

3.0C\ Wobec równej ilości punktów o-

bydwie drużyny — zgodnie z regułami-,
nem — o tytuł mistrza piłkarskiego
ZRSS nu rok bieżący, będą miały spot-

kanie, które odbędzie się w Częstocho-
wiewdniu19b.m.
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Koszykarze w obliczu ligowych bojów
IWummm f&rma prascy

MO Szczecin - MO Wrocław 4:2

WDĄŻENIU do podniesienia po-

s.emu piłki koszykowej w Pol

sce, Pclski Związek P;.'ki Ręcznej po

wołał do życia „Ligę Piłki Ke- .zykn-
wej".

Uiwor.ienie Ligi jocisia za sobą
przede wszystkim rozszerzenie sezonu.

'Wobec perspektywy prawie coty-

godniowych spotkań na przestrzeni
4 miesięcy, można bez zbytniego op-

tymizmu oczok
:

v/ać ainrznc^') podn
;
e

sienią się formy u zr.wodnJków

i ogólnego poziemu gry.

Utworzenie Ligi por ,-<'a zn snba

konieczność pewnei „'.perM zsej:''
Wśród zawodników. Dotąd większość
zawodników uprawiała niemal na rów

ni piłkę koszykową i siatkową, pod-
czas gdy wszędzie za grsr.icą zawod-

nicy pos'więcają się wyłącznie jednej
Z tych dyscyplin sportu piłki ręcz-

nej. Oczywiście „specjalizacja" taka

nie przeszkodzi koszykarzom upra-

wiać np, szczypicrniaka, co nawet na

loży uznać za wskazane ze względu
na wynikającą stąd korzyść ulrr.yma-
nia się w kondycji prawie przez ca-

ły rok.

Ze względu na to, że kluby ligo-
we muszą posiadać odpowiednie re-

zerwy, wzrośnie niewątpliwie ilość

drużyn rezerwowycE oraz podniesie
się ich poziom. Będzie to miało duże

Sna£Zpn
;
e w szczególności tam, gdzie

podporą drużyny są zawodnicy inż

nieco zaawansowani wiekiem, W ra-

zie wycofania się ich z życia sporto-

wego zawodniczego, w drużynie nie:

pov.:,taną luki.

Rozgrywki ligowe wymagać będą
oczywiście dużej ilości sędziów o od

K. S. YMCA Gdańsk, RKS Znicz' ponieważ kilku Z nich mieszka poza' RKS Znicz Pruszków, wicemistrz

Pruszków oraz zwycięzców elinrnacji j Poznaniem, jak np, Kasprzak Zdzi-j Okr. Warszawskiego zwyciężył w cza

pomiędzy Ł. K . S. i RKS TUR w Ło- sław (Gniezno), Łój (Szczecin) i Ko-'

dzi a Cracovią i A, Z, S, w Krako-

GENERALNY REMONT

Kluby ligowe i te, które mają do-

piero wejść do Ligi po przeprowa-

dzonych eliminacjach traktują przy-

gotowania bardzo poważnie, zdając
lak ' s °k'' e

spraw», że zdobycie tytułu rai-

| strzt Polski, a zwłaszcza utrzymanie
s ę w Lidze, będzie zfdaniom trud-

nym.

A. Z . S . Warszawa, mistrz Polski

na rok 1947 zaangażował już trenera

Kłyszejkę. W ciągu bieżącego roku

ubył z zespołu tego Maleszewski i

Ulatowski, co w pewnym stopniu osła

biło go. W tej chwili najlepszymi w

drużynie A. Z . S. są Bartoszewicz,

Jaźnicki, Popiołek.

T. S. Wisła Kraków niewątpliwie
również rozpoczęła intensywne przy-

gotowania, o szczegółach których je-
dnak do tej pory niewiele wiadomo.

Prawdopodobnie z drużyny wice-

mistrza Polski na r. 1947 ubędzie wie

lokrotny reprezentant Polski dr. Stok,
który zamierza wycoiać się już z

czynnego życia sportowego, Z daw-

niejszych graczy zobaczymy zapewne

Arieta, Szostaka i Kowalówkę.

sie rozgrywek okręgowych A, Z. S .

W -wa, co świadczy o możliwościach

tego zespołu. Znicz prowadzi inten-

sywne przygotowania pod kierunkiem

b. zawodnika Polonii warszawskiej,
Wojtowicza.

Spośród Jtandydatów do Ligii
Cracovia przedstawia zespół o du-

żych tradycjach. Drużynę, w skład

której wejdzie niewątpliwie część no-

na, który w czasie wojny grywał w j wych graczy, przygotowuje instruktor

drużynach litewskich Trenńif; zespo PZPR ICopowslci.
łu Warty prowadzi czołowy jej zawód A. Z . S. Kraków posiada w swym

nik i zarazem przodownik PZPR Dy- zespole graczy ambitnych, stosunkowo

lewicz, Najlepszymi zawodnikami w nie starych, z których najlepszymi są:

tej drużynie są: Dylewicz, Iwanow, Mizia, Kozdrój, Rospendowski.
O ŁKS i TUR Łódi brak jest bliż-

szych danych.

Janina Nowak

laśniewski (Ostrów),
j Warta Poznań ma doskonałego

sparring-partnera w KKS Poznań.

Zawodnicy Warty przeszli niezłą szko

łę w czasie wyjazdu na Węgry wio-

sną br., w czasie którego rozegrali

zawody z czołowymi drużynami wę-

gierskimi. Drużyna Warty, zasilona

została ostatnio Urbanowiczem z W.l

Matysiak, Pawlicki.

KS "i MCA Łódź trenuje pod kie-

runkiem instruktora PZPR Kuleszy
Andrzeja, przed wojną zawodnika

A. Z . S .-u warszawskiego. Filarami

drużyny są Dowgird, Żyliński i Bar-

szczewski, litórzy z powodzeniem
„debiutowali" w tym roku w repre-

zentacji polskiej na V-Mistrzostwa w

Pradze, Wszyscy trzej grywali rów-

nież w drużynach litewskich w czasie

wojny. YMCA Łódź to zespół stoją-
cy wysoko technicznie i taktycznie,
posiadający ponadto duży atut w po-

staci własnej sali.

Fragment s finałowego * meczu o milicyjne mistrzostwo Polski t między sespo

lem • ze Szczecina, a rep. Wrocławia. Mecz przerwano przy stanie i:2 dUt

Szczecina.

YMCA Gdańsk jest zespołem gra-

KKS Poznań może odegrać bardzo i czy młodych i. zapalonych, przygolo-
poważną rolę i będzie niewątpliwie [ wujących się poważnie już od lata.

groźnym przeciwnikiem ze względu I Drużyna ta rozegrała kilka spotkań z

na dużą rutynę i doświadczenie. W

drużynie prowadzą treningi h, repre-

zentanci Polski Grzechowiak i Pa-

trzykont. W tej chwili KKS ma pew-

ne trudności z udziałem swych czo-

treningach,

powiednio wysokich kwalifikacjach
Unifikacyjny kurs dla sędziów piłki {owych zawodników

ręcznej, iaki odbył się w nrc^ą-u
wrześniu br. w Warszawie, pomyślą
ny był również jako przygotowanie
do czekających ich zadań.

Z SALAMI GORZEJ

Pewne trudności nastręcza brak od

powiedniej ilości sal o przepisowych
wymiarach, Kraków dysponuje jedy-
nie salą „Sokoła" o zbyt szczupłej
ilości miejsc dla widzów. Być może,
te po ukończeniu remontu dostępna

1

będzie Hala SWdium W. F.

Łódź tprócz sali w YMCA praw-

dopodobnie będzie mogła korzystać
również z sali Ośrodka Sportowego
OMTUR w Helenowie.

Warszawa zdana jest na jedyną sa

lę YMCA.' W trudnej sytuacji jest Po

znań, który dotąd nie posiadał sali o

odpowiednich dla piłki koszykowej wy

miarach. Obecnie przygotowywana

zespołami czeskim: i krajowymi, osią-
gając poważne sukcesy. Najlepszymi
w tej chwili zawodnikami YMCA rą

Markowski (uczestnik reprezentacji
w Pradze), Lelonkiewicz i Narkie-

wicz.

wyłoniły nowe władze P. Z. H. L.
KRAKÓW, 12.10 . (teł. wł.) — Wal- gatów wszy stkich okręgów, jest na-1 Dyskusja wykazała, że zarząd PZ

ne zebranie Polskiego Związku Hoke stępujący: prezes
— płk dr Izdebski, J HL nie był zupełnie bez winy w cią-

ja na Lodzie, które odbyło się w nie I wiceprezes — inż. Łazarek (Śląsk), 1
gu ubiegłej kadencji,' za bardzo „tt-

dzielę w Krakowie, trwało przez H
_ red. Chruściński, III' — Micha'

pełne 8 godzin. Rezultat był dość! lik, sekretarz — radca Zasadnik,
sensacyjny. Walne zebranie, na kto- skarbnik — dyr. Krupiński, kapitan

rym reprezentowane były okręgi: ślą- sportowy — dr Kasprzak, ltbmisja re

skf, poznański, pomorski, krakowski ( wizyjna — Pikulski, Voigt, mgr Za-

i łódzki, udzieliło ustępującemu zarzą rzycki, zastępcy — Pawlak, Kowal-

dowi absolutorium, jednakże wybra- ski. ">•,"•'
no zupełnie nowy zarząd, pozostawia- Po ogłoszeniu wyboru nowych
jąc z poprzedniego zarządu jedynie władz, dotychczasowy prezes PŻHL, statutu dla Okręgów, 2) reorganiza-

1
cję mistrzostw Polski w ten sposób,

aby^ mistrz Polski brał udział od-po-
przez komisję-matkę, złożoną z dele- członkowie b. zarządu, a niewybram"

do nowych władz, pozostali do końca

rzędował", a za mało podchodził ży-

ciowo do problemów polskiego . hoke

ja w dobie powojennej.
Uchwalono preliminarz budżetowy

w •wysokości 1 milion 100 .tys,"

W wolnych glosach uchwalono ca-

ły szereg dezyderatów i dla nowego

zarządu: 1) opracowanie '
ramowego

dwóch: Michalika i Voigta. ¢. dyr. Boczar, opuścił demonstracyjnie

Nowy zarząd PZHL, przedstawiony zebranie, mimo, że wszyscy pozostali

tym razem na bieżni katowickiej
KATOWICE 12.10. (Tol .wl.). W ub. nie-

dzielę na stadionie Pogoni w Katowi-

cach odbył się mocz lokkoatlotyczny po-

między reprezentacją śląskiego okręgo-
wego związku lekkoatletycznego, a repro-

Gramy z CSR

w siatkówkę
Zarząd Polskiego Związku Piłki Rę-

znej podaje do wiadomości, że w dn
;
u

jest- do użytku sala „Sokoła". Nie jest 15 lutego 1918 r. odbędzie się w Polsce

wykluczone również, że rozgrywki li-

gowe będą mogły odbywać się w Ha-

li Wystawowej Ciężkiego Przemysłu.
Jedynie Gdańsk posiada odpowied-

nią salę,
Liga Piłki Koszykowej składa i"ę

z 9 klubów: A. Z. S. Warszawa, T. S.

potkanie międzypaństwowe Polska —

Czechosłowacja w siatkówce żeńskiej,
a W dniu 29 lutego 1918 r. spotkanie
drużyn męskich. Drużyny tych spotkań

zostały już zaakreptowane przez Cze-

chosłowacki Związek Vollcyballu. —

Prawdopodobne jest ro-z.szerzenie tych

Wisła Kraków, K. K . S, Poznań, KS zawodów na trójmecz
Warta Poznań, K. S . YMCA Łódź,

!
społów ZSRR.

z udziałem ze-

zentacją policji czeskiej. Wyniki zawodów:

1C0 m: 1) ZischVa (Śl.) 11,2, 2) Kożusz-

nlk (SI.) 11,2. 3) H3lupa (Cz.) 11,9; 800 m:

1) Winter (Cz) 1,58,5, 2) Nieroba (SI.)
2 00,2, 3) Hiras (Cz) 2,02 , 4) Rzsżniczek

(SI.) 2.02 ,6; 1500 m: 1) Kios (Cz.) 4,19 .8 , 2)
Stola (SI.) 4,21 ,2, 3) Clchoń (SI ) 4,22 ,0 , 4)
Novy (Cz.) 4,25.0; 400 m: 1) Havle (Cz.)
53,2, 2) Pisarzyk (Cz.) 53,7 , 3) Rzeźniczok

(śl.) 53,8 4) Fabiak (SI.) 54,2.

Skok w dal: 1) Kiszka (SI.) 692,51 2)
Kuźmicki (SI.) 691.5, 3) Benek (Cz.) 630. 4)
Ulrich (Cz.) 571; Dysk: 1) Kuźmicki (SI.)
40,41, 2) Praski (SI.) 39,08 , 3) Motyczka
(Cz.) 33,12, 4) Ricdl (Cz.) J? 90. Skok w

zwyź: 1) Heimie (Cz.) 177,5, 2) Penek (Cz.)
177,5, 3) Chmlei (śl.) 16B, 4) Trzęslok (śl.)
168. Rzut kulę: 1) Praski (śl.) 13,74 2)

Riedl (Cz.) 13,64 , 3) Motyczka (Cz.) 13,38,
4) Kuźnicki (SI.) 12,45.

Sztaleta olimpijska: 1) policja czeska

3,27,6 , 2) Sinsk 3,41 .

Punktem kulminacyjnym zawodów byl
bieg na 5GOO metrów, w którym startował

fenomenalny Czech — Zatopek. Uzyskał
on na bieżni katowickiej wspaniały czas

14,20.' Drugim byl Jurzak (SI.) , który zo-

stał zdublowany przez Zatopka I uzyskał
czas 15.54,2 , 3) Strup (Cz.) 16,22 ,2, 4)
Urban (SI.) 16,34 2.

W ogóinej punktacji zwyciężyli czescy

policjanci w stosunku 51 do 48.

Zawody, ze względu na konkurencyjny
mecz Śląsk — Warszawa, zgromadziły na

boisku jedynie niewielką garitkę wi-

dzów (z. o.). •

obrad. B . prezes PZHL dr Boczar nie

miał w ogóle swego dnia. Tzw. spra

wa śląska, a \ianowicie wydrukowa-
nia kart zgłoszeń zawodników przez

poprzedni zarząa 81ąskie'go PZHL

bez zawiadomienia o tym zarządu
PZHL została potraktowana przez

prezesa Boczara w formie aktu oskar

żenią przeciwko b. prezesowi Śląskie
go OZHL, inż. Łrzarkowi i b. człon-

kom tegoż zarządu. „Akt oskarżenia"

jednak nie ostał się w ogniu dysku-
sji. Walne zebranie, po replikach Ślą
ska i Krakowa, udzieliło b. zarządo-
wi Śląskiego OZHL z inż. Łazarkiem

na czele tylko surowej nagany za wy

drukowanie kart, a niczawiadomienie

o tym zarządu PZHL. Ta sprawa wał

kowana była przez dwie godziny i

przyniosła w efekcie końcowym peł-

ną rehabilitację inż. Łnzarka, którego
walne zebranie powołało następnie
do nowych władz PZHL.

czątku rozgrywek, a nie tylko, w fi-

nale, jak dotychczas; ' 3) stworzenie

Okręgu Ziem Odzyskanych (za wyjąt
kiem Opola),

W zakończeniu obrad podziękowa-
no przewodniczącemu Ławentowiczo-

wi za energiczne i sprężyste prowa-

dzenie walnego zebrania.

warszawskiej

w Szczecinie, Wrocławiu, i Krakowie
SZCZECIN 12.10 . (Tel. wl.) . Mecz bokser-

ski z cyklu drużynowych mistrzostw okrę-
gu pomiędzy Odrą i Zrywem, zakończył
si9 wysokim zwycięstwem Odry 14:2.

Przewsga plęSciarzy Odry była zbył
wielka i jedynie walka pomiędzy Wilcz-

kiem (Odra) i Ambrożcm (Zryw) przynio-
sła więcej emocji. Zwyciężył Wilczek po

zażartej walce,
CikEwsze walki: piórkowa — Kukulak

(Odra) zmusił Haromzę (Zryw) do podd.i-
nia się w II-ej r. lekko — Solecki

(Odra) znokautował w 2 r. Sadowskiego
(Zryw) I pólcię.ika — Deringer (Odra) już
w pierwszych sekundach walki znokauto-

wał Kronowskięgo (Zryw).

WROCŁAW 12.10 . (Tel. wl.). We Wrocła-

wiu rotfegrano bokserskie mistrzostwo kl.

A między Patawagiero I KS Odra 9:7.

Waga musza: na pierwszym miejscu za-

wodnicy Psfawag. Faska zwyciężył w 1 r.

przsz k. o. Slrużewskingo. W koguciej Za-

rychta iwyciażył w 2 r. Kaluszewiaka. W

piórkowej Szczepan wygrał na punkty z

Nowacr/kicm. W lekkiej Stolz zdobył
punkly walkowerem wobec braku prze-

ciwnika. W półśredniej Jordan wygrał na

punkly z Meresem. W średniej Krupiński
zremisował z Domańskim. W półcieikiej
Wolski przegiął na' punkty z Lepczyńsklm.

W ciężkiej Mazur przegrał z Czarneckim.

KRAKÓW 12.10. (Tel. wl.). W meczu bok-

serskim o mistrzostwo Okręgu Wisła zy-

skała druzgocząco zwycięstwo nad Gar-

barnią 16:0. Pięć walk rozstrzygnęli za-

wodnicy Wisły przez k. o ., a tylko dwie

na punkty, łj. w wadze muszej i w wa-

dze piórkowej. W wadze ciężkiej Żbik

:dobyl punkty walkowerem z powodu bra-

ku przeciwnika. Sędziował w ringu Mo-

skal, na punky Bogdanowicz, Winiarski I

Mikołajczyk.

NIEDZIELĘ rozegrano na lo-

rze żużlowym Stadionu Miej-
skiego w Bydgoszczy zawody motocy-

klowe, zaliczone przez P. Z . M . do mi-

Bvflg. przed Krakowiakiem z Łodzi.

Finały:
Kategoria 130 ccm: Urbanowski

BKS Polonia Cjdgoszcz 2,43,4, G?d-

Folski klasy 2-giej. Na star- kiewicz, Olimpia Grudziądz 2,51,8, Do-

o zwrot

strzostw

cie stanęło 52 ki er o weń .v z Gdyni,
Gdańska, Grudziądza, ' Poznania, Lc-z-

na, Rybnika, Lodzi i Chełmna.

Najlepszy czas dnia uz; =kal w przed-
biegu w kategorii 350 ccm ilofkonjly
zawodnik Polonii Bydgoszcz, Bud.i,
uzyskując na 5-ciu okrążeniach torii

(ca. 2300 mtr.) 2,37,6.
Jeden z najlepszych żużlowców Pol-

ski, as Polonii bydgoskiej, Śmigiel wy-

browolski LIOI Leszno 3,24.

Kategoria 250 ccm: Śmigiel BKS

Polonia Rydgoszcz 2,38, Srnoczck LKM

Leszno 2,52,1, Osiocki LKM Leszno

2,52,2.
Kategoria 330 ccm: Nnjdrowski 0-

limpia Grudziądz 2,39,2, Śrulikowski
SSM Gdynia 2,41, Koman SSM Gdynia
2,53.

Bieg tnn prowadził do ostatniego
wirażu pewnie, doskonale jadący Buda,
który uległ dosłownie na 50 metrów

przed metą wypadkowi i tym samym

stracił pewne zwycięstwo.
Kategoria ponad 350 ccm: Wikaryj-

czyk SSM Gdynia 2,39, Zwoliński, O-

lim.pia, Grudziądz 2,40,2, Brom Pionier

i pół godziny
trwał debl

w bit-gu zwy-

cięzców, na starcie nie zapaliła zaraz na-

leżycie uiuszyna, a na drugim okrążf-
niu uległ wypadkowi, na szczędzie nie

groźnemu.
W dniu 8.10 (środa) w godz. 8 — 9

wieczór gospodarz Polskiego Związku Ko- ( W biegu zwycięzców triumfował za-

larskiego A. Zaranek, jadąc rowerom na wodnik Olimpii Grudziądz, opanowany
Sikorskiego pomiędzy ul. Że- j kierowca Nnjdrow£ki.

W kategorii 130 ccm w pierwszym
Ęrzedbiegu zwyciężył Urbanowski Po-

lonia, Bydgoszcz, przed Szczurowskim

z Partyzrnta, Bydgoszcz.

W drugim przedb. Gsdkiewicz Olim-

pia Grudziądz, przed Dobrowolskim

Leszno.

W kategorii 250 ccm 1 przedb. Śmi-

zgubil
Z. Koi.

że-

tecikę skó-

i KS OMTUR

trasie Al.

Inzną a Niomcewicza

rrana r dowodami P.

Ol ecie.

Łaskawy znalazca zechce zwrócić do-

wody pod adresem Al. Sikorskiego 85

P. Z Kol., względnie Puławska 2 WOZPN.

RADIOWCY GRAJĄ W PIŁKĘ
W sali YMCA w Łodzi odbyły ilę roz-

grywki o mistrzostwo Polskiego Radia w

RZYM 12,10. (Tel. wł.). W meczu teni-

sowym Wiochy prowadzą ze Szwecją 2:1.

Cucelll pokonał Eliassona 6:2, 7:5, Berge-
lin — Del Bello 6:1, 6:4, 3:6, 6:1. Cucalli

Del Bello — • Bergelin, Rahlsson 5:7, 7.5,
3:6, 18:16. Debł trwał cztery I pól godziny
przy niesłychanym upale.

pi|:e-siatkowej panów. Do zawodów zglo- •,n1 • 1 i-i- ,• t--

. .' ^

. •E"3 ' Polonia, przed Ivliniaszvkirni Lnia
sdy się drużyny krakowskiej, śląsko-dą-
browskiej, poznańskiej, warszawskiej I ' 1 oznań " _ 2 Pr*<=db. Nowakowski Olim
tódzl.iej Dyrekcji Okręgowych Polskiego pia Grudziądz przed Smoczek Leszno.
Radia.

W wyniku dwudniowych rozgrywek

pierwsze miejsce zajęła reprezentacja
Poznania, zdobywając ułundowany przsz

Łódzki Zw. Zaw. Pracowników P. R . pu-

char przechodni. Następne miejsce zajęli
kolajno: Warszawa, Łódź, Kraków i Ka-

towice.

Następne rozgrywki w piłce siatkowej
odbędą się w roku przyszłym w Poznaniu.

Tym razem 9tartować będą także drużyny Gdynia przed Zwolińskim Grudziądz,
żeńskie. 11 przedb. Tomaszewski Partyzant

powodu wycofu-
i wypadku Budy

W uznaniu zasług położonych na polu Gdańsk 2,40,7 .

grał pewnie finał w kategorii 250 ecu !
krzewienia s Porł " na

,

,£irenie
.

mias,a W1 °: j Bieg zwycięzców
. . . chy przez kpt. Z. Jankowskiego, zarząd . . . ,

- miał jednak . pecha w biegu zwy-
^ P

Przy=zl^.. pojtanow„ jednogłośnie | ma ^ Wlk TMyl
wysuń-; .: . . -o kandydaturę na członka ho-

Elracl1 mi
"Irakcyjiiosci. Śmiglowi ne

no owc^o stowarzyszenia. I poszła maszyna, a na drugim okrążę-
Mamy nadzieję, że praca kpi. Janków- . niu miał wypadek, tak, że zaszczytny

tytuł przypadł w udziale doskonaleniu,
ambitnemu kierowcy Grudziądza Nnj-

s<iego da przykład innym, którzy równie

szczerze zabiorą się do pracy nad roz-

wojem sportu

ANGLLA — GENEVA 11:5

Reprezentacyjna ósemka bokserska

Anglii, która zremisowała w sobotę z

reprezentacją Szwajcarii 8:8, rozegrała
w dniu 8 bm. w Genewie drugi swój
mecz z reprezentacją tego miastu zwy-

ciężając tym razem 11:5.

Wyniki: musza: Carpenter (A) poko-
nał w 2 r. przez techn. k. o . Jolivet

(Gen.), kogucia: Anderson (A) —

wy-

Kategoria 350 ccm. 1 przedb. Śrub- ; 6rał na Pkt- z
Vuilloment (G), piórko-

kowski Gdynia przed Najdrowskim 0-!
wa: Tl,rker (A> — wygrał z Iseppi (G)

limpia Grudziądz — 11 przedb., Buda w 2 r. przez poddanie, lekka: Cooper

drowskierau, który uzyskał czas 2,'12,-t,
drugim był( Zwoliński także z Grudzią-
dza w czasie 2,42,7, a trzecim młody
Urbanowski z Polonii Bydgoszcz z cza

sem 2,43,2.

Organizacja zawodów, która spoczy-

wała w ręku prezesa Poloni; Kwiatków

sktego, wicc-prtizesa Nowaka i kole-

gium, bardzo sprawna. Widzów pon-jd
10.000. Funkcję speakera ku ogólnemu
zadowoleniu pełnił p. Stefaniak.

W sobolnlch . spotkaniach o mistrzo-

stwo klasy^B.w boksie, padły . następują-
ce wyniki:

Zyrardowianka — Sierakowlaika 8:8.

Mecz rozegrany w Żyrardowie." Na' pierw-
szym miejscu zawodnicy gospodarzy;. M»"

sza: Pawlak przegrał z Malinowskim, ko.

gucia: Horszwald uległ Blollńsklemu, piór-
kowa: Podbllski odniósł nieznaczną po-

rażkę z dobrym Sadlowsklni (najładniej-
sza walka zawodów), tekka: Tepper prze-

brał z Lipskim, półśrednia: Gajewski wy-

grał v. o . z powodu braku przeciwnika,
średnia: Czubak pokonał Zagórskiego,
półciężka: Sujewlcz zmusił Grajdę do

poddania się Już w pierwszej rundzie.

Ciężka: Kubiak (Żyrardowlanka) wygrał
walkowerem. (Lekarz nlo dopuścił zawod-

nika Sierakowianki do walki).

Sędziowali w ringu: Pernak, na punkly
Krasuckl.

Broń (Radom) — Skra (W-wa) 16:Q. Dru-

żyna warszawska z powodu dełektu w

samochodzie spóźniła się na mecz I od-

dała punkty mistrzowskie walkowerem.

Spotkanie towarzyskie zakończyło slą
wysokim zwycięstwem drużyny gości: w

stosunku 11:3.

Wynikł techniczne (pierwsi zawodnicy
Skry):

Sierpiński pokonał Kaczmarka, Słowik

wygrał z Barańskim Kwaśniewski nie* ro;:-

sirzygnąl walki z Adasiem. W lekklei Ja-

niszewski zwyciężył Antosika, a w pół-
średniej Sledzińskl — Cybulskiego.

W ostatniej walce Draganlak uległ Peli-

kanowi. W wadze ciężkiej Broń nie wy-

stawiła zawodnika.

Stan tabeli przedstawia się w tej chwili

następująco:

1. Radomiak II

2. Broń

3. Sparta
4. Skra

5. żyrardowianka
6. Sie rakowi anka

7. MKS

4:0

4:2

3i!

3:3

3:3

st. p
32: 0

32:16 '

24: .8

24:24

24:24

8.24

0:4B

(C.)

Józef, Bydgoszcz, przed Pierchałą Ryb-
nik.

Kategoria powyżej 350 ccm — 1

l_rzedb. Sanecznik, Rybnik przed Bro-

mem Gdańsk, 11 przedb. Wikaryjczyk

(A) — Rosser (G.) remis, półśrednia:
J. Ryan (A) — Schuwey (G) reinis,
średnia: Angland (A) bije Burky (G)
na pkt., półciężka: Foi (G) wygrywa z

Taylorem (A) na pkt., ciężka: Scriven '

(A) — Schwerzmann (G) reinis. Za-

wodom przyglądało się 2500 widzów.

WARUNKI PRENUMERATY

od dnia 1 listopada

miesięcznic zł 72.—

kwartalnie . zł 208.—

Wpłacać wyłącznie na adres Admlnłstra.

cii — Warssovra, ut. Mokotowska S

„Przegląd Sportowy", konto P. K . 0.1 -1925

CENY OGŁOSZEŃ

za 1 mm w tokścle szerokości |sdnoJ
szpalty — 60 zl, tłustym drukiem 100%

drożej.

Harcerka M. Warszawa. Adres Polonii
— ul. Cecylii Śniegockiej, Legii — ul.
Łazienkowska 3. Na pytanie dotyczące
Borucza jest prosta odpowiedź — naj-
widoczniej komisja trzech PZPN uwa-

ża, że Janik, Jurowiez, Brom i Skromny
są w chwili obecnej w lepszej formie.

„Oryginał" z Warszawy — prosimy
skomunikować się z nami osobiście w

godzinach 16 — 13 codziennie z wyjąt-
kiem pouiedzia'ków.

.,Sportowiec" Warszawa — radzimy
zwrócić się do Warszawskiego Okręgo-
wego Związku Kolarskiego — Warszawa,
Puławska 2.

Ludowy Zespół Sportowy „Piast"
Strzelce Krajańskie — odpowiedzi u»!zie
li Polski Związek Atletyczny — Warsza.
wa, ul. Grzybowska 23 m. 33.

?ydawea: R C. OMTUR w Warszawie. Redaguje Komitet. Redakcja i Administracja: Warszawa. Mokotowska 3. Tel. 870-01 i "!70-03 Skrytka pocztowa 131.

Złożono w drukarni OMTUR, Polna 34 Odbito w drukarni „Wiedza", „Robotnik" — Nr L Bs59674


