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MORAWSKA OSTRAWA, 11.1 (Teł.
w!.) . Drugi występ hokeistów na terenie

Morawskiej Ostrawy zakończy! się sensa-

cyjnym wynikiem. Polacy wygrali 9:6,
przy czym zwycięstwo osiągnęli dopiero
w osta niej tercji, wykazując tym aa-

Enym, że posiadają rzeczywiśc' dobra

kond/cję fizyczną. Poszczególne tercje
brzmiały 2:3, 1:2, 6:1. Negatywne re-1

gultaty dwu pierwszych odcinków gry

spowodowane zostały w znacznym stop-
niu fak'em płynnego składu drużyny.
Kierownictwo zdecydowało się bowiem

wypróbować wszystkich 17 zawodników,
by w ostatniej tercji oparłszy się na do-

świadczeniu z dwu pierwszych części wy-

stąpić w teore'yeznie najlepszym Okła-

dzie Tęoria okazała się i w praktyce
słuszną, gdyż ze stanu 3:5 podniesiono
wynik na 9:6. |

Skład trzeciej tercji by? następujący:
Maciejko. Kowalski, Brommer, Kasprzy- !

ffiki, -Gśorich (Więcek), I atak: Marchew-

ek yk. Palus. Burda, II atak Gansiniec,
dkarżyński. Kolasa (Jasiński). !

Bramkami podzielili 'się": Palus's. Skar '

śyński. -Blęiiimer 1, Gansiniec 1, Bur-

da 1, Marchewczyk ly Dlą Oslrawy bi-ann

ki zdobyli: Vaszat 2'. Ole'2,-Maohoveky

2. Przebieg zawodów ze względu na usta

wicznie zmieńiajęcą się sytuację byl de-

nerwujący. Z Polaków najlepiej prezen-

towali się w podanej kolejności: Brom-

mer, Gansiniec, Skarżyński, Burda. Pa-

lus dopiero w ostatniej tercji osiqgn?!
pełna formę. Najsłabiej grał Lewacki.

Maciejko zawinił tylko pierwszą bramkę.
Zawody dzisiejsze pokazały, że Pola-

cy znajdują się w dobrej kondycji, po-

prawia się też jazda na łyżwach, rów-

nież taktycznie znać poprawę.

Zapyany przez nas kapitan PZHL dr.

Kasprzak oświadczył, iż jest zadowolo-

ny z postępów. Spodziewa się, że w cię-
gu tygodnia gracze dojdą do formy, ja-
ką wykazali przed rokiem w Pradze, a

w chwili rozpoczęcia Igrzysk będą już
znacznie dalej. Uważa on, że wszystko
idzie wedie programu i postępy są takie,
na jakie liczy}.

W programie zaszła pewna zmiana. Ho

keiści nasi zamiast do Brna wyjadę do

Pnrdubic. Dalszy program, gdy chód»

o Czechosłowację, nie jest jeszcze cał-

kowicie 'iistafo&y5 matoiiUast oirz^inaiia

telegram od re<3. Chrzanowskiego ze^

Szwajcarii, że' zafiksow ano la\n trzy =pat-
knnis w Ło^rtnnje. " ' ."" ••>•"

me

pisze fBirezsu U.S .A .

NOWY JORK (Obsł. wł.) . Pierwszy
występ szwedzkiego boksera wagi cięż-
kiej Olle Tandberga w USA zakończył
się niepowodzeniem. Tandbcrg spotkał
się w 10-cio r. walce z Amerykaninem
Maximem, który od I r. gonił Szweda

wySecicsł z pucharu,

LONDYN, 11. 1 . (Oftsł. wl.) W Wiel-

kiej Brytanii rozegrano trzecią rundę j
walk o puchar. Przyniosła «»nn szereg

aen aoji, z których największą jest po-

rożka Arsenału z <lrugo-li gowyni ze- |
spotem Bradford 0:1, odpadając tym

samym z dal&zej konkurencji. Odpadł
również Huddersfield przegrywając z

Colchesler 0:1 oraz Burnley ulegając
Swindon 0:2. j

Inne wyniki: A?
ton Villa — Maai-

chester United 4:6, Notts Country —

(druś.na reprezentacyjnego napastnika
Anglii, Lawtona) Birmingham City
2:0, Blackpoole — Leeds 4:0, Bourne-1

niouth — Wolverhanipton 1:2, Charl-

iori — Newcastle United 2:1, Ch Isea—

Bsrrow 5:0, Derby - Chesterfbld 2:0.;

Gr.: :by — Everton 1:4, Liverpool —

Nolts Forrest 4:1, Manchester City —

Brrn.Iay 2:1, Mrnsfield — &oke City
2:1, Mii.vall — Preston 1:2, Southamp-
ton — Sund rlanJ 1:1 West Brom w ich

A'b"on - R2ad:n5 2:0, Bolton — Tot

tenbaui 0:2. I

po ringu. Walce przyglądało się c':oło

11.000 widzów, a w kasie znalazło się
zaledwie 43.700 dolarów.

Mecz był słaby i Tandberg nie wyka-
zał formy, która uprawniałaby go do wal

ki o tytuł mis°rza świata.

Duma szwedzkiego boksu Olle Tand-

bcrg otrzymał jeszcze gorsze baty od

amcr> kańskich dziennikarzy sportowych,
niż te, które o'rzymał na ringu od Joe

Maxima w Madison Square Garden.

Al. Burek sprawozdawca „New Jork

Post", który jest zarazem prezesem nowo

jorskiego związku dziennikarzy sporto-

wych powiada, że Tandberg nie jest bok-

serem ale raczej zapaśnikiem lub też"

dźwigaczem ciężarów. Poza tyin twier-

dzi on, że szwedzki bokser wagi ciężkiej
w ogóle nie zasługuje na miano pięścia-
rza. Podsuwa OB myśl, że jeśli Tandberg
chce zostać w Stanach Zjednoczonych, to

nie powinien starać "się być w charaicłe-

rze pięściarza, li»z nosić fantastyczny
uniform i być portierem szwedzkiej re-

stauracji w Nowym Jorku.

TURNIEJ NA LODZIE W WIEDNIU

WIEDEŃ, 11. 1. (Teł. wl.) Mecz fi-

nałowy w wielkim hokejowym turnieju
w Wiedniu, rozegrany pomiędzy wie-,
dońskim zespołem WEV a Spartą Pra-

ga, z;®.ończył się zwycięstwem Austria-

ków 5:2 (2:0, 2:1, 1:1). Trzecie miej-
sce w tym turnieju zdobył zespół Rot-

wcies z Bazylei. I

Czołowa sławka pływaków Cze•

chuslowacji, która iv ostatnich

swych czterech startach w Pol-

sce: w Poznaniu, ' Warszawie,
Łodzi i Bytomiu odniosła łatwe

zwycięstwa
Od góry: V. Lińhardt (st kla-

syczny), Krcma (skoki), Koco-

urek (st grtb ), Bnrtusek (400m

dow.J, Prasilova (nowa relcor-

dzistka CSR na 10 m si. do w),
Marzik (100 m dow.J Kovar (re-
kordzista CSR na 100 m st.

grzb.), J. Linhardt (st. kłus.).

Ostatni u dołu ivybitnie uzdol-

niony młody pływak polski Ja-

błoński błysnął talentem jako
grzbietotviec

Kunęjr&s
ZHSS

odra* zasty
Celem uzgodnienia stanowisko ZRSS

z czynnikami, opracowującymi struktu-

ralne zmiany organizacyjne wychowania
fizycznego i sportu w Polsce, plenum
Zarządu Głównego ZRSS postanawia
odroczyć termin Kongresu Krajowego z

dnia 24—25 stycznia, upoważniając Eg-
zekutywę do możliwie najszybszego wy

znaczenia nowego terminu Kóngresu
Krajowego.

ZE ŚWIATA
De pucharu Davlsa zgłosiły się cztery

kraje, które- nis uczestniczyły w roku u-

blogłym, a mianowicie: Włochy, Wągry,
Brazylia i Argentyna. Połudnlowo-Amery-
Kanle grać będą w strefie europejskiej.

rawa narciarzy
ZAKOPANE, iii (te! wl) W niedzielę 11 m odbyła s?e w Zakopanem

konfereac a przedstaw'cieL" PZN i Pol sk e^o Komitetu Climpjsk ego, bilan-

sująca wspólne, wysiłki i prace które ostatecznie doprowadziły do wyjazdu
narciarzy na 01'sip: adę do St Moriiz. <
———————— — W konferencj' wzięli iiŁhb! z v»n

!
e-

nia PKOi leż Przeworski, z ramienia

PZN m <3i. dv. Boniecki, dr. Załuski,
PZN kpt. Bu,'ak.

na polsk'm 3prręc'e, w fwtacli i ubra-

niach polskiej pioddkcji.
— Jestem szczęśliwy — powiedział

na zakończenie ińż Przeworski — że

Polski Komitet Olimpijski mógł po-

móc tak 1 zdyscypl?powanym, skrom»

nym i świadomym swego obow.ązkn
zawodnikom.

(Dalszy ciąg na etr. 2-ej)

GDYNIA, 11.1 (Tel. wł.). Na ostatnim

posiedzeniu GOZB — głównym punk-
tem obrad była sprawa referendum od-

nośnie meczu Warta — Grochów. Jedno-

myślnie zarząd GOZB postanowił wypo-

wiedzieć się w referendum za wynikiem
uzyskanym na ringu, a więc przeciwko
-deeysjj .Wf&iafe Sportowego .B&P, .

-

i• r
*

| Poznański Związek Okręgowy wypo-

wiedzi;:! się zn interpretacją § 38 reg.

sport, w myśl uchwały Wydziału Sporto-
wego Podobno laką samą uchwałę po-

wziął Śl.OZB.

J ŁÓDŹ, 11,1 (Tel. wł). Łódź wypowie-
działa się za wynikiem uzilunym na rin-

gu przez" Grochów.

KRAKÓW, 11.1 (Tel. wł.) Krokowski

OZB odpowiadając na referendum PZB,
odniósł się pozytywnie do decyzji Wy-
działu Sportowego PZB, który orzekł

ogólny wynik zawodów Grochów —

Warta jako '8:8.'

D Anglicy bija
f olimpijczyków C.S.R.

W paludn's w biurze PZN odbyta
ste odprawa wyjeżdżających zawo*.

dr/ków. |

i Po poludn
!
u inż. Przeworski, jako

przewodniczący koms.i sportowej
PKOI ! dr. Boniecki, jako prezes

PZN, poda'elil. się z przedstaw cielą-i PRAGA, 11. 1 . (Tel. wl.) Na Zimnym
mi prasy wrażen'ami z prac i. przygo- Stadionie roifegrano mecz • .hokejowy

J-lewańr.zjęiąscaysfc- -3 •v^ssSkj&.^ete^- ini^i^i ta^ia&ii •

I eiarskiej grupy oriupi'sk;ej. I ń angielską dtuiWi HarrinSSy Grey-
• — Poi3ki Kom'tet Olimpijski jf^^^ec^egi^ ^bec

podkreśli! inż '

PrzćworsW, idzie y 104HM. '.wl^^.^ynio^o' &ed»ni po-

dalszym ciągu po Unii niesienia po- rażkę w stosunku 3:6 (1:2; 0:0, 2:4).
mocy. sportowi wyczynowemu, oparte-
mu o jak najszersze masy.

Badania lekarskie dr Bocheńskiego
wykazały pełny stan zdrowotny
wszystkich zawodn ków. Wyekwipo-
wani zostali nasi narciarze we' wszyst

ko, aby mogli godnie reprezentować
nasze barwy Smary i kanty narcar- ,

skie zrjstans zr.kup! one na tnie sen, w

S7«>-r jcaiii. Na podkreślenie zasl-i jn- ®ay '

je fakt, że narciarze startować będę

€BBm S»Uiowo

przem'eri]ona na łrę ingowq
na obozśe w Dziekance

WARSZAWIE przebywał kpt
zw.'ązkowy PZB Kazimierz

Derda, który omawiaS' dalsze sprawy

obozu przedol mp'jsk'ego Jak s
!
ę do-

wiadujemy, obóz w Dz'ekance pod
Gnieznem rozpocznie s'ę ostatecznie

18-ego bm Sala balowa w Dziekance

l£Ofll(l«IS —

sśracił

nogę?/
Prasa zagraniczna podaje sensa-

cyjną wiadomość, że jeden z najlep-
szych piłkarzy świata, brazylijczjte

• Leonidas, który gra! w Strassbour-

gu przeciw Polsce, stracił nogę.
—

Padł on podobno, ofiarą wypadku
automobilowego i musiano mu am-

putować lewą nogę. Leonidas miesz-

ka obecnie . w swojej . luksusowej
willi w Rio de Janeiro.

zostanie przerobiona na treningową
W sali te. zostanie ustawiony ring.
Odżywianie zawodn'ków bęcfc'e ideał

ne i na każdego z nich dziennie przy-

padnie SOOO kdorii. Zawodnicy będą
znajdowali się pod stalą op'ekq le-

karską.
Przed rozpoczęciem obozu kapitan

zwyżkowy ma odbyć konferencję ze

Sztamem i zalecić mu, aby zawodnicy
biorący udział w obozie, byli nasta-

wieni na ofensywę. Pomocnikami <Szta

Gospodarze grali dość ^ słabo i byli
1 słabieńi brakiem' Zabródskyego. Zwy
' eięstwo Anglików w pełni zasłużone,

zwłaszcza, ie w' ostatniej ' tercji mieli

dużą przewagę.

I '' Pierwszą' bramkę zdobył Konopasek,
ale już w chwilę później wyrównał
Blondin. Pod koniec I-ej tercji Denni-

son uzyskał* prowadzenie , dla Harrin-

Po, bezbramkowej II-ej tercji Bub-

nik w l*j min III-ej tercji zdobył wy-

równanie. Brunin podwyższył wynik na

3:2,' znów wyrównał-Trojak na 3:3, ale

od tego momentu Anglicy: zapanowali
na boisku i przez Freemarka (1) i

Plancha (2) uzyskali ostateczne zwy-

cięstwo.

W piątek odbył się- w Pradze mecz

Harringay — LTC" Praga,' który zakoń-

czył się zwycięstwem LTC 6:2 (1:1,
0:0,- 5:1). Anglicy byli . zmęczeni pod-
różą i w trzeciej tercji ^adli z sił.

PIŁKA W CSR

PRAGA, 11. l! (Tel. wł.) Finały pil-
karskiego \ turnieju zimowego przyniosły
zwycięstwo SK' Liben nad Victoria

Ziźkow 4:2 (0:2), oraz remis SIC Te-

plice z SK Ntósle 4:4'(3:2). W ostate,

cznej klasyfikacji pierwsze! miejsce ża-

rna będą Wolniakowski i Rogalski; W j J^® SK
Teplice, mając 5 punktóiy,

ostatniej chw'Ii na obóz powołano z J prżed SK Nuslc 4 punkty i SK Liben

Krakowa Szczurkowsk'ego zam*ast 13 punkty.
Dwernickiego, gdyż ten ostatni nie

może otrzymać urlopu.

W środę, dnia 28 stycznia składać

będą zawodn'cy wyznaczeni do kadry
Oiimp:jsk'ej przysięgę 01'mp'jską. U-

roczystość ta odbędz!e się w Dzie-

kance o godz. 18-tej.

Ślubowanie będzie\ przyjmował
przedstawiciel P. K . Ol. dr. Murzyński,

N

Bufsotvski Stanisław Kwapień Tadeusz

UJ

Kricotowtki Danici Tajncr Leopold Dziedzic Stefan

ar
Pawlica Jatt €iaptak Jatt KuUxJa*.

Kto tak typowa!
ten wygrał

Sżfiżećiu — SIą«k 9:7

Rzeszów — Częstochowa 8:S

Polonia Piekitry — RKS Zagłę-
bić 3(1

Walcownia '
— S:ens?anowIczan-

ka 2:1

P'«śit Gliwice — Łag*ewn
; &' 4:2

HKS Szopienice — Liniarnia By-
tom 2:1 '

Ferrunl Kat — Sparta Bobrek 2:2

kit* Pokój N. -By.t .

—HKS-kai' 8:1

Pogoń Kat. — świt Sosnow-ćć 3:1

Huta • Bflto/y — Warta Żaw:er-
eie (nie odbył są)

KKS Poznań ~ Wkla Kfaków

58:36 (33:12)
YMCAŁódi

_
AZS W-wa 28:25

(25:15).



Sir. 2 PRZEGLĄD SPORTOWY

liespodzianka: Szczecin bije Slqsk 9:7
Skał&cki mnaw wyyirywa z B forzychim

SZCZECIN, 11.1. (tel. wł.). Oczeki-

wany z wielkim zainteresowaniem re-

wanżowy mecz bokserski między Ślą-
skiem a Szczecinem zakończył się
ciężko wywalczonym zwycięstwem go

«podarzy 9:7.

Wszystkie prawie walki były nie-

»łychanie zacięte i często ostatnie se-

kundy trzeciego słarcia decydowały,
kto będzie zwycięzcą. Obie drużyny
wystawiły do walki młodych zawód- j
nilr.ów, którzy na przyszłość rokują!
dobre nadzieje. i

Bohaterem meczu był Deringer, kto I

Jego walka z Mleczynskim prowadzo-
na w naelektryzowanej atmosferze

była pełna napięcia i szale jej ważyły
się to na jedną, to na drugą stronę.

Poza Deringerem znaczną poprawę

formy wykazał Rynkowski, który zda-

je się przetrzymał już kryzys. Skałec-

ki jeszcze raz udowodnił i dał odpo-
wiedź kpt. Derdzie, że nalężaiło mu

się miejsce na ostatniej liście 5-ciu

najlepszych w lekkiej. \

W pierwszej rundzie zdawało się,
że Bibrzycki ulegnie przez k. o . Przy-
znać trzeba, że zawodnik Śląska wy-

ry w ciężkiej przy stanie 7i7 zdołał i kazał wielką ambicję, zasiętość i kon

wywalczyć zwycięstwo dla Szczecina. I dycję, pozwalając sobie na przypusz-

czanie groźnych ataków w" trzecie'

rimdzie.

Ambrcż nie umiał i tym razem po-

radzić sob!e z Nowsrą. Zawodnik Ślą
ska pokazał, jak można wygrywać
cpotkanie dzięki dobrej pracy nóg.

paęssiarzy

NAJBLIŻSZE plany szczecińskich

bokserów sę dość bogate. Po me-

czu że Sitakiem i dwóch v.-y&tfpach S.>

ruńJ-.-ćcgo Cryfu w Słupsku i Kuśli-

nie, w dniu 17 stycznia OMTUR Skra

organizuje w Szczecinie. niec.z z Gry-
fem z Wejherowa. WaLki odbęd) się o<l

wagi pcipierowej do pólcipżliiej. W ra-

mach teTMo meczu nowy mistrc Pierw-

azego Kroku w wadze półcifilfriej uta-

lentowany- Magdziarz spotka się przy- !

3>i'.szozalnie z Borkiem. {
W dniu 24 stycznia Skra rozegra rów

nież w Szczecinie spotkanie z Zespołem
'

ZZK Kato •,vice.
"W międzyczasie Odra projelilujc

również doprowadzić do meczu z jed-
ną z drużyn Polski Centralnej.

Bliski już realizacji mecz Szczecin—•

Łódź, który miał odbyć się w tym mie-

siącu, niestety nie dojdzie do skutku z

powodu trudności z halą. Mecz z Ł<>-

dzig odbędzie się w terminie później-
szym. Szczecin nie zrezysiiuje z •/.ab.i-

czcnia Pisarskiego, Olejnika ei Co.

-ję Dwa kluby zrzeszone w szczeciń-

skim OZB, a mianowicie OMTUR Stof-

czyn i KS „Stoczniowiec" zostang praw

dopodobnie fkreślone z powodu braku

jekicjkolwfek aktywności. (T)

Piórkowa: Możdżyński, mając za

przeciwnika młodego Matlocha (Śl)
umiał sobie z nim poradzić. Pierwsza

rupda wyrównana, w drugiej minimal-

ną przewagę uzyskuje Możdżyński,
który dzięki wyrównanej trzeciej —

walkę wygrywa.

W lekkiej Bibrzycki już w pierw-
szej rundzie .znalazł się na deskach do

„4" po ciosie Skałeckiego. Przewaga
zawodnika szczecińskiego rośnie. Nie

opo :1zianką była dobra postawa Śląza-
ka w trzeciej rundzie. W pewnym

momencie w zwarciu obaj zawodnicy
doznali kontuzji. Walkę przerwano i

ogłoszono zwycięstwo punktowe Ska-

łeckiego. Wynik meczu po tej walce

brzmiał 4:4.

Półśrednia: Rynkowski (Sz) nie roz

strzygnął spotkania z Kulą. Remis

krzywdzi Rynkowskiego, który w dru

V/ydaie się, że Nowara jest w dobrej i TMndzie umiał rozegrać walkę na

formie. Wielką niespodziankę spra- j dystans, unikając bijatyki. Ostatnie

wił Mailach, ulegając nieznacznie! starci
e było wyrównane. Rynkowski

powinien zwyciężyć przewagą conaj
mniej jednego punktu.

I Możdżyńskiemu. Bazarnik wygrał wy

j soko na punkty z Wierzbickim, któ-

•rynie1
- uląkł się groźnego nazwiska.

| Wilczek i Tyka stoczyli bardzo cie-

I kar/e walki, a sukces zawodnika

| szczecińskiego nie przyszedł mu łat-

wo.

PRZEBIEG WALKs

Musza: Orlicz (Sz) po wyrównanej
p-erwszej rundzie —

w drugim starciu

zyskuje znaczną przewagę dzięki le-

wym prostym. W trzeciei Kowalczvk

nastawiony na cios, zabiera się do ,

na

«"iędzyokręgowy z Warsza-

energicznych ataków. Złudzenia na!

zwycięstwo Orlicza. pryskają. Po j
pisrwszym mocnym ciosie w serce'

Orhca pada na deski, zrywa sie na

„9", próbuje stawiać opór, locz jesz-I
W zestawieniu tym zwraca uwag? prze.

cze jedna seria i koniec walki. |
Kogucia.* Bazarnik tylko w I r. na

- j
potkał na trudności z Wierzbickim, j
Druga i trzecia runda nalsią do nie-j
go i ostateczire wygrywa wysoko na

punkty Bazarnik. • t

Średhia: Wilczek pokonał Tykę
(Śl). Zawodnicy od pierwszej chwili

poszli na szybką wymianę ciosów.

Drugą rundę wygrał, wyraźnie Wil-

czek, trzecia remisowa* Ostatnie se-

kundy przynoszą nowy atak zawodni-

ka szczecińskiego oraz jego zwycięr
stwo.

Półciężka: Nowara (Śl) pokona! wy

soko na punkty Ambroża. Pięściarz
szczeciński walczył zbyt defensywnie.

Najwięcej emocji przyniosła walka

ciężkich Mleczyńskiego z Deringerem
(Sz ). Ślązak przedstawia doskonały
materią!: Posiada silny cios, wytrzy-
małość i serce do walki. W drugiej
rundzie, po kilku niebezpiecznych a-

takach Mleczyńskiego, Deringer jest j
zamroczony. Pó kilku ciosach w trze-j
ciej rundzie Mlecżyński idzie do „6"
na deski. Sędzia ringowy nieco za

wcześnie przerwał walkę. Zwyciężył
przez k. o . Deringer.

Sędziowali: Kołodziejczyk (Poznań),
Goladowski (Śl) i Puzaj (Sz.) . W ringu
Kubik (Sz). Publiczności około 3.500.

Bohdan Tomaszewski

Komitet Opieki nad pięściarzami
działa juz na Wybrsezti

GDYNIA, 11.1, (tel. wł.) . Ńa Wy-| 22, 23 i 24 bm. odbędzie się w

brzeżu zawiązał • się w ostatnich Gdańsku pierwszy krok bokserski,
Zainteresowanie tą imprezą jest bar-

dzo duże. W tej chwili zgłoszonych
jest już ponad 100 zawodników.

14 m. odbędzie się w Gdańsku

organizacyjne zebranie związku atle-

tycznego. . Dyspozycję powołania
związku do życia otrzymał prezes

GOZB — Wiśniewski.

Przez eiw

czną się 8 lutego.

f APITAN sportowy Śl. OZB, Łuka-

l szewski, ustidil ek?ad reprezenta-

vg, który rozegrany zostanie w nadcho-

| dzr.c? nictl urł;; 18 h;ii.: Kowalczyk,
I Grzywocz, Bazarnik, Bibrzycki, Radema-

! c!:er, Nowara, Urbaniak i Kubica. '

Martę isscŁowa byl-a sansacj? czwćr-

rneczu łyżwiarskiego reprezentacji czte-

rech miast radzieckich. Wygrała ona

wszystkie cztery, dyscypliny osiągając na

1000 m czas 1:42,7 na 3000 m. 5:45,6 min.

stawienie Eczarnika a koguciej do piór-
kowej oraa Radetncchera s lekkiej do

póldroclntej. O ile nam wiadomo, Bazar-

nik na stale trudności z „duszeniem"
wagi koguciej. Przesunięcie Rademache-

ra lio wc3i pólśredr.iej jest trochę ryzy-

kownym eksperymentem.
Mecz powyższy rozegrany zostanie w

Katowicach, w hali powystawowej w par-

ku Kościuszki o goilz. 11-ej. Sekundan-

tem drużyny śląskiej będzie Szydto.
(z. o.)

Na mecz bokserski Warszawa — Śląsk
który odbędzie się 18 bm w Katowi rach

kapitan związkowy WOZB wyznaczył na-

stępujący skład: Patora, Sieradzan, Czor-

tek, Komuda, Błażejewski, Kolczyński
(rezerwa Zagórski), Kotkowski i Archa-

cki. W tym samym składzie drużyna

Odmłodzony ŁKS
t*®msiseM£& a: IKS

(Dokończenie ze str. 1-ej) | -es PZN rfr. Boniecki

Dr. Boniecki złoży} Polskiemu Ko-1 w każdej konkurencji
mUeiowi Olimpijskiemu gorące podz.ą • pierivsz
kowanie za olbrzymią pomoc dla nar-

ciarstwa polskiego z uznaniem pod-
kre.'l?.;ąc wysiłki vszystkich członków

PKOI., a w szczególności dyr. Aska-

nasa i inż. Przeworskiego.
Współpraca PKOL i PZN przynio-

sła dobre rezultaty.

OSTATECZNY SKŁAD;

Ostateczny skład, podany dziś przez

kpt. Bujaka przedstawia się następu-

jąco:
Skoki otwarte: St. Marusarz, D.

Krzeptowski. J, Kula, Jan Gąsienica,
rezerwa J. Schindler.

Bieg 18 kra otwarty; St. Dziedzic,
T. Kwapień, D. Krzeptowski, L. Tajm-
ler, rezerwa St. Bukowki.

Kombinacja norweska; St. Dziedzic.

D. Krzeptowski, T. Kwapień, Ł. Tajm-
ler, rezerwa Si. Bukowski.

Sztafeta 4 X 10 km: St. Dziedzic,
D. Krzeptowski, T. Kwapień, St. Bu-

kowski, rezerwa M. Orlewicz.

Kombinacja alpejska: Józef Maru-

sarz, J. Pawlica, J. Gąsiennica, J.

Schindler, rezerwa J. Lipowski.

Kierownikiem drużyny Jest — M .

Orlewicz, kierownikiem technicznym
— J. Lipowski. Jako sędziowie i je-
dnocześnie delegaci PZPN jadą 8?.

Boniecki i dr. Załuski.

Wyiazd narciarzy nastąpi i4 !ub
1S bin,

NAJSILNIEJSZY PUNKT—

STASZEK!

Opinie co do szans polskich nar-

ciarzy są naogół. optymistyczne. Pre-

stwierdza, że

/ St. Moritz

20-lca będzie niesłychanie
siln'c obsadzona. Wierzy jednak, że

treraz znajdą się także w niej polscy
narciarze.

— „Cudów" i rewelacji być nie mo-

że — powiedział — ale jestem pew-

ny dobrych wyników, zwłaszcza sko-

czków i kombinatorów klasycznych,
które udowodnią, że w narciarstwie

jesteśmy klasą europejską.

ŁÓDŹ, 11.1 (Tel. wł,). W Łodzi od-

był się mecz pięściarski między IKS z

\Yrocłajvia a ŁKS-em z wynikiem 8:3.

Kierownictwo ŁKS-n postanowiło wyko-
rzystać formę młodszych zawodników.

Cale zainteresowanie spotkania skoncen-

trowało się jedynie na walce Bonikow-

skiego z Y/alugę. Ze wszystkich spot-
ku:i jetlyni^S i? vj'edhę! walkę należy 'wy-
tnieriić jako gwóźdź.pfograniu. ;

Opinia trenera norweskiego, p. Noo- Picn '' 6ze 8,arcie Bonikowskie S° zWa "

re streszcza się do przewidywania za-
1 h,g? jcst jaźnie remisowe. W drugim

jęcia przez Stznicława Me.rusarza je-
dnego z pierwszych 6 miejsc w kon-

kursie skoków.

Stanisław 'Mr.rusarz, to ekstra klasa

światowa — stwierdził p. Noore.
•

Opinia kierownika drużyny p. Orle-

wicza: „Nie chcę nic przepowiadać.
Wiem tylko, że zrobimy wszystko, by
nie zawieść polskich sportowców.

Bouikowski zdobywa lekką przewagę,

ale walczy odkryty. Na rezultat nie trze

ba długo, czekać — błąd ten wykorzy-
stuje Waluga i potężnym prawym sier-

pem trafia w „punkt" Bonikowskiego,
który pada na deski i zostaje do 7-miu.

Jedynie, gong ratuje łodzianina od k. o .

Trzecie starcie należy bezwzględnie do

Bonikowskiego.
Wyniki: musza

— Gttling (ŁKS) od-

daje punkty w. o. Kurowskiemu (IKS)

dniach Obywatelski Komitet Opieki
nad pięściarzami. Zadaniem komite-

tu jest opieka nad utalentowanymi
zawodnikami że specjalnym awzglę-

v dnieniem młodzieży." Do komitetu

należy szereg czołowych osobistości z

Wybrzeża.

Pierwszą czynnością komitetu bę-
dzie doprowadzenie do szczytowej
iormy pięściarzy mistrza Wybrzeża,
Wflićyjnego, którzy- i lutego roze-

grają u siebie w Gdańsku mecz

mistrzostwo Polski z ŁKS-em,
Jak się dowiadujemy, Komitet o-

płaci! dom wypoczynkowy w oko-

licach Gdańska, w którym pięścią- j Ti KACZEGO tej miary bokser co

rze Milicyjnego od 15 stycznia będą ** Białkowski nie ukazuje się nd rui,
skoszarowani wraz. % trenerem,: ~

takie
pytanie często zadają

gdzie będą szlifowali swą formę' przyjaciele pięściarsitca. Jak się okazu,.
przed spotkaniem z ŁKS-em. \fa Białkowski powracając do Polski m

^

\Hannoveru wstąpił-do 'Poznania, gdzie

Drużynowe mistrzostwa bokser-! mu obiecano posadę. Wówczas Białkow.

skie kl. B okręgu gdadslriegp 'rozpo-Js** podpiśeł-.zgfasaadęiiSó^ 'Warly..;Vp.
'

czym sportowiec udał się w swe rodzin-

ne strony. Przyjechał jeszcze raz da

Poznania, ale posady nie otrzymał,
ivduicsas wyjechał do Gdańska — tam

otrzymał pracę i wstąpił do Gedanii.

W tym stanie rzeczy Bialkotsski' po-

prosił o zwalnienie z Wr

arty, alę takie-

go zwolnienia nie otrzymał, gdyż, War-

ta wychodziła z założenia, że włożyła
taki wkład 1

w wyszkolenie Białkowskie-

go, że obecnie należy się jej odszkodo-

wanie od Gedanii... Gedąnia zaś nie

zgodziła się na ten warunek, wobec cze-

go Warta skreśliła Białkowskiego z li-

sty członków. • Tego rodzaju' skreślenie

pociągnęło za sobą roczny zakaz startu

w drużynie kluboioej. Białkowski może

startować tyUco w drużynie reprezenta-

cyjnej.

Wydaje się nam, że tego rodzaju po-

stępowanie w stosunku do zawodnika-

tej miary co Białkowski, który jeśliby
miał możliwości częstych walk, mógłby
wysunąć się na czoło naszych ciężkich
wag, nie jest korzystne dla polskiego
pięściarstwa. Nie można przecież pa-

trzeć na sport tylko przez klubowe o-

kulary, ale przede tvszystkim przez pol-
skie. (K. G.)

warszawska ma startować w dniu 25 bm.

przeciwko Łodzi.

W dniu 17 bm. w Warszawie projek-
towane 89 .walki pomiędzy teamem A

i B na odbudowę Warszawy. W zawo-

dach tych niajg wzięć udział również

młodzi obiecujący zawodnicy.

z powoda niedopuszczenia go przez le-

karza. W pierwszej koguciej Różycki
(ŁKS) remisuje z Kaflowskim (IKS).
Druga walka wagi koguciej: Dębisz
(ŁKS) przegrywa na. punkty", z . Kłod-

kiem.; Piórkowa — Popielaty (ŁKS)
przegrywa na punkty z Kubiszem, lekka
— Pawlak (ŁKS) zwycięża'- na- punkty
Boguckiego. Półśrednig — Bonikoweki

(ŁKS) remisuje z Walug?., Średnia —

Rychtelski (ŁKS) zwycięża Korbonia. W

półciężkiej — Kosiński (ŁKS) zwycię-
ża Ciećwierza (IKS).

Job louis podpisał umowę ż „Klubem
XX stulecia", wedle której zobowiązuje
sią przeciw
Wąl.ęgt,tpy<i.. lub r Jpnę.mu ^przeęjwnik.owi. ,

30.090 widzów przypatrywało się meczo-

wi Anglia — Szkocja, rozegranemu
- na

stadionie' Highbury przez juniorów óbu

krajów. Mecz zakończył się wynikiem 1:1.

RZESZÓW 11.1 . (Tel. wl.) . Mecz pięściar-
ski Rzeszów — Częsochowa zakończył się
wynikiem remisowym S:B.

3est to wynik najlepiej odzwlerciadla-

jący układ tlł. Częstochowianio górowa-
li techniką I kondycjo, walczyli jednak
nie czysto, co w rezultacie doprowadziło
do dyskwalifikacji półciężkiego Kubickie-

go w walce z Borkiem.

Najładniejszą walkę dnia było spotka-
nie Banasika (R.) z Bergiem (C.) w Śred-

niej. Ne dobrym poziomie stały pojedyn-
ki Puc (R.) — Strychalski (C.) w kogu-
ciej i Gac (R.) — Warwa» (C.) w pół-
SrednieJ.

Gości powitał w ringu prezes Rz. OZB

Bartosiewicz, w imieniu Częstochowy
przemawiał p, Wolnowski.

Wyniki: musza Jabłoński (R.) przegrał

wysoko na pkt. z dobrym Springerem (C.),
kogucia: i»uc (R.) po ładnej I zaciętej
walce zremisował ze Strychalskim (C.),'
piórkowa: Ostrowski (R.) wypunktował De-

langiewicza. (C.), lekka: 2ak II (R.j uległ
wyraźnie na pkt. Chudemu (C.J, ale nie

dał się znokautować.

a
- Wisła 9:7

KRAKÓW, 11.1 (Tel. wl.). Towa-

rzyskie spotkanie bokserskie Warta —

'Wiola zakończyło się zwycięstwem War-

ty 9:7, co nie odpowiada w zupełności
przebiegowi walk. W lekkiej pokrzyw-
dzono w sposób wyraźny ««wodnika

Vogia, dajęc mu przegraną z Dudzikiem,
którego Vogt w trzeciej rundzie dwukrot

nie posiał na deski. Również w koguciej
Gromala zasłużył tylko na wynik remi-

sowy.

Górnika na punkty, kogucia — Szymań-
ski przegrał niesłusznie z Gromalg. Wa-

ga lekka I — Bazarnik zremisował z Li-

pińskim, lekka H - Vogt przegrał z

Dudzikiem. Pólśrcdnia — Adamski wy.

grał z Piątkowskim, średnia — Sobczak

przegrał z Matul,. Półciężka — Szyntu-
ra wypunktował Koluta, cifiki — Kii-

mccki wygra! ze Żbikiem.

Półśrednia: Gac (R.) zremisował z War-

wąsem po b. zatartej walce. Średnia:

rzeszowski „król nokautu" Banasik prze-

grał wyraźnie z Bergiem (C.), półciężka:
Borek (R.) wygrywa przez dyckwalifika-

cję Kubickiego (C.) . Zawodnik Częstocho-

wy walczył bardzo nie czysto i fcnokauto-

wał Borka ciosem w tył głowy, co łącz-

nie z dwoma uprzednimi' napomnieniami
przyniosło mu dyskwalifikację.

W ciężkiej Motyka (R.) zdobył dwa

punkty w. o.

W ringu sędziował p. Tkocz z Katowic,
na punkty: Winiarski z Krakowa, Mlchuł-

ko z Częstochowy I Wlrakl z Rzeszowa.

Sala, w której odbywał się mecz była
wypełniona po brzegi.

- Pardubice 10:6
Livansky znokautowany

SZCZECIN. (Tel. wł.) Pierwsza lista

czołowych bokserów Pomorza Zachod-

niego w 1948 r. przedstawia się nastę-

jpujęco: musza: 1) Niemczyk (CWMÓ),
2) Orlicz (Odra), 3) Binieda (Zryw).
Kogucia: 1) Wierzbicki (CWMÓ), . 2)
Stachowicz (Odra), 3) Kapuściński
(Zryw). Piórkowa: 1) Możdżyński
(CWMO), 2) Kukulak (Odra), 3) Maj-
chrzak (Bałtyk Koszalin). Lekka: 1)
Skałecki (Odra), 2) Sadowski (Zryw),
3) Zakrzewski. (CWMO), Półśrednia

1) Rynkowski (CWMO), 2) Snuer (Bal

tyk). 3) Patriarcha (Tęcza Sławno).
Średnia: 1) Wilczek (Odra), 2) Buba

(Odra), 3) Lcciej (Budowlani Szcze-

cin). Półciężka: 1) Ambroż (Zryw), 2)
Deringer (Odra), 3) Magdziarz A(Skr«
Szczecin). Ciężka: 1) Pietrzak (Mili-
cyjny), 2) Jahasek (Bałtyk), 3) Wer-

ner (Tęcza).

po raz

PARDUBICE. (Obsł. wł.). Między-
miastowy mecz bokserski Pardubice —

Rżym zakończył się zwycięstwem Wło-

chów 10:6. Sensację tego spotkania by-
ła przegrana przez nokaut Livanskyego
w ciężkiej, który uległ Włochowi Di Se-

gni. Livansky jeszcze długo po walce nie

mógł dojść do przytomności. Włosi byli
znacznie lepsi, niż w Pradze i wygrali
zupełnie zasłużenie.

Wyniki: musza Bondinelli (R) wygrał
wysoko na punkty z Nikesem (P), piór-
kowa I Ćontenta (R) znokautował w JI

r. Sobolika (P), piórkowa II Storti (R)
po bardzo zażartej walce zremisował s

Hejlem (P), lekka Cigniti (R) znokau-

tował w II r. Wolfa (P), półśrednia

rozpoezynajq -i, indywidualno
Wyniki: musza (nn pierwszym miej-1 TZ^oZZ S^S

«« zawodnicy Warty): Liedtke pokona! | WP. W niedzielo o codz iLe!.

SŁOWACJA - OXFORD 56:28

BRATISLAWA, 11. 1 . (Tel. ,wl.) W

Bratislawie odbył się międzynarodowy
mccz koszykówki między reprezentacji

Słowacji a drużyn* Oxford University.

Zwyciężyli wysoko Słowacy 56:2»

(20:16).

GDYNIA, 11.1. (tel. wl.). W najbliż-
szą niedzielę, 18 bm, odbędzie się w

Gdańsku międzyokręgowe spotkanie
pięściarskie reprezentacji Pomorza i

Wybrzeża.
; Pomorze anonsuje następujący skład:

D'Ottavio (R) wygrał wysoko na punkty
^

Gumowski, Kruża, Baranowski I, Ba-

Z Kopcckyni (R), Hiednia Foryiti (R) j rańowski II, WiklSńskl, Paliński, SSoc

uległ po słabej walce na pkt. Prohasce ki, Chyła.
(P), półciężka Bruno (R) przegrał na

pkt. z Robochein (P), ciężka Di Segni
(R) znokautował w I r. Livanskyego (P).
Widzów 2000.

B&ks&rząj
Wa

jadq do Budapesztu

W zwiqzku z
1

Tygodniem Polskim,
który ma się odbyć w Budapeszcie,
PUWF zwrócił :iię do WOZB «żeby na

Węgry wysłać reprezentację pięściarską
Warszawy w dniu 26, bm, Ostateczna

decyzja w sprawie tego wyjazdu zapad-
nie po konferencji w PUWF, któru

odbędzie;, »ię w dniu 12 bm.

Skłnd W::rsznwy przwviduje się takt:

Tyczyński, Sobkowiak, Ćzortslt, Koitiu-

d«, Błażejewski, Kolczyński, Archackl,
Kotkowski. Rezerwowi: Sieradzan i

Kossowski.

Gdańsk wystawi prawdopodobnie
następującą ósemkę: Klein, Dijjaal,
Antkiewicz, Skierkn, Chychłe, Szy-
mankiewicz, Bork, Białkowski.

Dojdzie więc. do rewanżu między
Chychłą i. Wildińskim. Pasatem cie-

kawie zapowiada się spotkanie mię-
dzy utalentowanym Klejnera i Gu-

mowskim.

a — Warszawa
Doroczny marsz Praga — Warsza-

wa odbędzie się w trzecią rocznicę
oswobodzenia stolicy (17-go stycznia).
Start nastąpi przy ul. Stalowej 71

(godz. 14-ta), meta przy Belwederze.

Drużyny w tym roku startować będą
w składzie 6 osób (w ub. roki» —

trzy). Obrońcą pucharu prezydenta
miasta Tołwińskiego jest zespół O. M .

T.U.R.

Organizacja imprezy spoczywa W

rękach Z. W. M., do którego należy
kierować zgłoszenia tak indywidualne
j?k i zespołowe,

W*» 2-?

W zwięzku z propozycji} WOZB roz©

grania-w dniu 8-go lutego meczu bókscr

skiego Warszawa — Gdańsk w Warsza-

wie, GOZB oświadcza, że knżdej chwili

jąśt gotów do walki ż; zespołem stołecz- .

nyui, lecz termin 8-go lutego uważa za

niekorzystny dla obii stron, gdyż w

dniu tym MKS walczy o drużyno,we ni i-,
śtrżostwo.'

W mcczu bokserskim o mistrzostwo

kl, B pomiędzy OMTUR Lignicu u re-

zerwy IKS zakończył »ię... obustronnyni
walkowerem ć powodu zdekompletowa-
nia drużyn. W towarzyskim spotkuoln
TUIl wygra! 7:5. W wadxc piórkowej
turowicc Henryk Cbniinlbwski . znokau-

tował w 14 sekundzie Kobuslu » IKS.

Jest to ll-tc. kolejne (1) zwycięstwo -

.,

-i .,. , ,m
- ii. •

, Rutkowski Bvr TuikotfJka C) do 90*00-
przez nokaut Henryka Cl.m.elewSkieR„,i dflr2v. Sed'Ja/Kitowski

I KI: A WOZTS ma osiem
•za rundo, mlotrzostw zoitainrW?9f8na '

No czele tabeli Jost Lofllo, P« od MarV'
montem, PrzyszłoCcią, Pofo,il4> Zrywom,.
Skrą I; Slerakowlankfl.

Wizorojizo opolkanla dały naotłpu|ące
wyniki; 'iagio -''skra' Skra"- P«y-
•złość 4:5,

Punkty zdobyli; Rojków:!:! (S), Turków-.'

(2) I Szczeniak (1) dia PrzysiloSęl orał
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Gorączka przygotowań wzrosła
lecz historia lubi się powtarzać

!

MINĘŁO 12 długich lat. z których
1

kilka szczególnie było dla nas
1

wyjątkowo ciężkich, od czasu, kiedy j
odbyły się w r. 1936 Zimowe Igrzy-
ska ostatniej Olimp adv Tak jak dzi-

siaj — 12 lat temu przygotowywałaś-'
my się do Igrzysk Zimowych, któro

wyznaczone zostały w Garmsch-

Partenkirchen (N!eaacy). 28 narodów

ponad 1.000 zawodników, reprezentu- J

jących wszystkie części świata, cą-

gnęło w stronę niemieckiej osady pod
górsk ej.

Gorączka przedolimipjska wzmaga-

ła się z dnia na dzień. Po drutach te-

legraficznych, na falach eteru, b egły
co chwila ostatnie wieści, ostatnie

meldunki sportowe. F. -ltrowano możli

wych do przewidzenia w sporcie
teoretyczne zdobycie jednego z sze

ściu pierwszych wre sc, a w każ-

dym raz'e nie ryzykujemy wysyła-
nia mogących skompromitować na-

sze barwy.

I cóż z tych pięknych sasad po-

Sł. Moriłz
Ce oznacza pięć ból olimpijskich? Sa

one symbolem pięciu, części świata. Kolo
niebieskie — to Europa, czerwone "—

Ameryka, żółte — Azja. czarne — Atry
ka, zielone — Australia.

Nad Igrzyskami w St. Moritz cięży zło-

śliwe fatum Są one tuż zo pasem, a ko-

wości i formę przeciwników, obi cza- j mitet organizacyjny pracuje bez sekreta-

no skrzętnie skale • porównawcze, ty-
rza

- N»JP'erw" ustąpił generalny sekretarz

powano i zawzięcie klasyfikowano-1 jTgo z^pc^
by lednak część tych przewidywań Zgłoszenia do Igrzysk Zimowych pobiły
okazała się w rczultąc e, jak zwykle, dotychczasowe rekordy. Na trasie nar-

błędna. Bo wiara we własne s ły me , jarskiej zobaczymy nowicjuszy Należy do

sawsze czyni cuda, bo ambicje czę-

sto kruszeją w zetknięciu z rzeczy-

wistością, entuzjazm zaś oblany pry-

sznicem zimnej wody, zamienia się
skolei w utyskiwania, wyrzekania —

psychiczne załamania.

Historia przygotowań, historia I-

grzysk Ol mpijskich powtarza się,
choć od ostatniej Xlll-ej OHmp

:

ady
dzieli się już 12 lat, a od poprzed-

sich, w którychśmy również brali u-

dziaS — jeszcze więcej'.

12 LAT TEMU

Cofniimy się pam'ęc
:

ąote12lat
Styczeń 1936 roku. Gorączka przed-
olimpijska w tym czasie była bezwąt-
pienia większa, niż obecnie. Wzma-

gać sie poczęła już • w listopadz e

1935 r. Oczy w ście na planie kreślo-

no cw możliwości przede wszystkim
w Igrzyskach Zimowych.

Polski Komitet 01'mpiisfei — nie

miał pieniędzy. Obi cżano, kalkulo

wano,
— wynikały z tego poważne

braki finansowe Druga część — to

problem: po co jedziemy? Czy — że-

by zwyciężać, .czy, żeby zadokumen-

tować, że jesteśmy, «w., jak ta. się
mówi, po naukę? „._ •.

Czym na owe czasy w sportach zi

niowych rozporządzaliśmy, na co mo-

gliśmy liczyć? Po obfitych debatach

uchivalono: do Garmisch iadą ci, któ-

rzy mogą się uplasować w p
!
erwszei

szóstce, czyli dewizą ekspedycji było
jednak: po zxvyc

-

ęsfwa Nic po naukę,
nie żeby się pokazać.

:
—

po zwycię-
stwa!

NARCIARZE — NIEZAWODNI

Tak S'ę dziwnie- składa (historia się
powtarza aż do. znudzenia), że właś-

nie jak dziś, tak samo zupełnie
na poziomie godnym wystę-

pu w Garmisch znajdowali się (iak o-

sądzono) narciarze i hoke/ści. Cho-

ciaż oczywiście były zastrzeżenia. I

przeszkody.

Narciarze np-. mieli ciągle za mało

nich również drużyna Turcji, która trenu

je jui w St Moritz.

Amerykanie wierzą w swoich szybko-
biegaczy łyżwiarskich. Szkoda, że nie

uczestniczą łyżwiarza radzieccy. Byłby to

wówczas rzeczywiście gigantyczny poje-
dynek.

Francuscy hokelfcl najprawdopodobniej
zrezygnują z udziału w turnieju zarówno
ze względów dewizowych jak i z uwag

!

na słabą formę (Raclng jest zawodowy)
Kapitanem brytyjskiej reprezentacji ho-

kejowej jest Archle Stinchcombe jeden 2
trzech członków ekspedycji, którzy uczest-

niczyil w Garmisch Partenicirchen. gdzie .

Anglia zdobyła mistrzostwo świata.

Jedynym reprezentalem Australii będzie |
zjazdowiec Tony Aslangul.

Szwedzcy hokeiści nie przejęli się klę-
skę z Racingiem, natomiast nie mogą

przeboleć zeszłorocznej poraikl z Austrią
! grożą straszną zemstą. *

Prezydent Austrii dr tt. Romer zaprosił
do siebie na 1ó bm. wszystkich austria-
ckich olimpijczyków. Przy tej okazji j
austriaccy narciarze złożą przysięgę cilim- f

pijską. |
Bradl skoczy) na nowej uustriackiei

•.koczni HocfikSniginschanze pod.'Solno
grodem (Salzburg) 36 ml Jest to najdal-
szy skok, Jaki do tej pory osiągnięto w

Austrii.

37 i 28 stycznia obradować będzie ve

St. Moritz Kongres Mlędzynar. Ligi Hol:e-
!
a na lodzie.

| dią, Norwegią, Szwecją, • Italią, Cze-

chosłowacją i Niemcami) na 15 sztafet

I startujących.

Bieg 18 km (otwarty): Górski —

22-gi, Orlewicz 32-gi, Karp el ,-i 43 .

-

Komb nacja klasyczna: St. Maru-

. «, „... . I sa"
— 7 -my, Br. Czech — 15-ty. Or-

zostało?
_

Wbrew wtóelktej logice, Iewicz _ 22 A Marusarz _ 26 .t

wbrew bijącym w oczy wynkom i Palroj wojskowy _ 9 _ ty (oslatni).

porównaniom pośrednm bądź bez-1 Skok otwarty: St. Marusarz -

pośrednim postanowiono "wysłać w

narciarstwie dwu zjazdowców (St., B
:

eg 50 km - Karpiel — 26-ty
Marusarza i Br. Czecha nie b'erze- (startowało 34).

my pod uwagę, gdyż zgłoszenia ich,
należy traktować „okazyjnie" przy I WYJADĄ»,
startach w kombinacji klasycznej; Kto reprezentować będz! e aasze

ew. skokach). j barwy w St Moritz? Polski Komitet

A przec
:

eż sam kap
r
tan sporto- 01imp'jski ustalił skład naszej dru-

wy P Z. Nv_Faecher na jes:eni o- żyny:

śwadczyl, że klasa naszych slalo-| Kombinacja alpejska: J. Marusarz,
m'stów jest tak nędzna, iż boi się, Pawi ca, Danie 1

Krzeptowski, Gąsie-
ae 3 — 4 czołowe panie (zagranxz- n'ca-Samek, Schindler,
ne) mogłyby softfe z n.ml dać łatwo j Sztafeta 4 X 10 km: D. Krzeptow-

'

ski, Dziedzic, Kwapień, Bukowski (re

Precedens ten fest o tyle n*ebez- zerwa Orlew cz).

p: eczny, że stwarza ogromne pole Bieg 13 km: Dziedzic, D. Krzep-
do popisu dla samych związków w towski, Kwapień. Tajner, Samek-Gą-
sportach leti>'ch, -gdzie manta wiel- s enica, Bukowski

sposób czasami Kombinacja klasyczna: Dziedzic, D.

Krzeptowski, Kwapień, Tajner, Gą-

KAPITAN SPORTOWY POLSKIEGO ZWIĄZKU NARCIARSKIEGO

kości kwitnie

zatrważający"

POJECHALI
s'enica, Bukowski. '

Skoki: St. Marusarz, J. Kula, D.

Tyle ,,Przegląd". A teraz skład nar Krzeptowski, Gąsienica, Tajner, C
:

ap-

. 1936 do tak.

i . Wyn ki? —/Będziemy je znali za

Marusarz, niespełna miesiąc.

ciarzy, jaki ustalono

Garmisch:

Komb'nacja alpejska: St

Br Czech, F Weinschenk, K. Zajonc.
Sztafeta 4 X 10 km: St. Karpiel,

M Górski, M. Orlewicz, Br. Czech,
Rezerwa: St. i A. Marusarze, J. U-

stupski i J. Bochenek.

Komb'nacja klasyczna: St. i A . Ma

lusarze, Br. Czech, M Górski, rezer-

wa: Orlewicz, Bochenek.

18km —

poza wym
!
cnionymi w

kombinacji — Karpiel i Ustupski.

Skok otwarty: Marusarze i Czech,
Rezerwa: Łuszczek, Górsk

:

, Orlewics,
Bo-.henek. i

50 km; Karpiel.

Franciszek Ilu jak ,ctllen z lu-irwt ><u ciarstwa polskiego, wielokrotny rćpr&
zcnUint Polski na arenie międiynarotlo wej, obecny kapitan aportowy

pZN.

Foto Stopka --- ZakuyyUM,

Peler Btrie

PRŻEGL. SPORTOWEGOV

, K opoły sąsiadów, nadzieje Tuuków

Sztokholm, w stycznia.* | oni w tej szczęśliwej sytuacji, że po- mysłowo mniej uzdolnionychj i wielo»

I
Birger Ruud, wspaniały skoczek s adają całą armię dobrych skoczków, stronność jego zainteresowań wyjaS*

narciarski Norwegii n
:

e znaidz'e się Na pierwszy plan wysuwa się młod-, nia, że sport nie może być dla niego
w St. Moritz wśród startujących.. Do- szy brat B rgera, Asborn, który iest wszystk m.

znał on kontuzji, która zmusi go' obecnie najlepszy z rodziny Ruudów | Norweski zw
:

ązek narciarski'- nie

przez dłuższy czas do pauzowania.' i uchodzi za faworyta do złotego me- zdecydował się leszcze, czy skorzysta
Ruud trenował na . w

:

elkiej skoczni aalu olimpijskiego. Jest dalej Peter z usług Schjelderupa.
1

Forma jego ieat

Hannibala, obok Oslo, W drodzte po- Hugsted, młody skoczek, który sta- niewiadoma, startował on bardtzo ma-

wrotnej, przy lekk ni ?jeźdz'e, prze- wia wszystko na jedną kartę i dla- ło i ie'śli żył wedle zasad, jakie głosi,
j ciął mu drogę mały chłopak. Ruud tego nie jest zbyt pewny Norwego- należy przypuszczać, że nie trenował

Sztafeta 4 >' 10 km- Drużyua 'sol-
rzucl '^ w

hok,'by uniknąć zderze-' w'e chcą natomiast wysłać, do St. tak, iak wymaga tego impreza w St.

slca zajęła m ejsce l-ma (za F nlan-
nia ' ''- tóre

zakończył się dla Moritz zawodn ków, na których liczyć Moritz.

chłopca nieszczęśliwie. Niestety, Sam inogą w stu procentach W skład eks Ale nawet bez Birgera Ruuda- j
upadł, i, jak się okazało, nadwyrężył pedycji wejdzie więc przede wszyst- SchjelderUpa będz e Norwegia .fawó-

tak poważn e nogę, że jest rzeczą k: m Georg Thrane, który w Kongsber rytem Kraj ten posiada tak wielką
wykluczoną, by do g'er olimpijskich gu w czasie pierwszej próby ol

!
mpij- tradycję i kulturę narciarską, żę tru-

był na posterunku. slciei bardzo się podobał Arńe Hoel dno ^rprost uwierzyć, by złoty medal

Ruud oświadczył, że wycofuje się rob" dobre postępy, a Sven L
:

en, Vi- za skoki znalazł się na .piers.ąch "ko-

zę sportu Celem iego była olimpijska
1 dar Lindboe Hansen i stary Arnold- go innego, niż Norwega^

WALCZYLI

A jakie osiągnięto '.vyniki v; Gar-

misch?

Kombinacja alpeiska: Br. Czech w

klasyfikacji ogólnej miejsce 20-tc, Za-

jonc — 28. Wenschenk — 32.

Nie tylko Polska ma trudności z

.taleniem reprezentacji olimpijskiej z

uwagi na konieczność oszczędzania de-

wiz, ale i Czechosłowacja, która bezpo-
średnio po wojnie znalazła się w lep-

szej sytuacji gospodarczej, niż my.

Po długich dyskusjach, w których

-twierdzono, że największym „wrogiem"
sportowców jest „Bank Narodowy" —

zdecydowano się zmniejszyć liczbę u-

czestników ekspedycji do St. Moritz z

93 na 86 uczestników.

Pojedzie 59 czynnych sportowców,
oraz 27 kierowników, sędziów i trene-

rów. Szczegółowo . wygląda to tak: nar-

konkurencja złożona, z chwilą więc,
gdy nie może więcej uczestn

;
cżyć w

St Mor tz, nie widzi powodu dalszej

figurówcy 4, hokeistów 24, bobsleistów

4, delegatów Kom. Olimpijskiego 5, ar-

mia 9 (łącznie z osobami towarzyszą-

cymi).

tren
:

ngu (brak śniegu w górach w J ciarzc 31, łyżwiarze szybkobiegacze
Zakopanem), dobór hokeistów nasu-

wał wiele trudności, choć'hokej m
!
ał

jednak sztuczne lodowisko w Katowi-

cach i od 1 siopada trenowano.

Czy nie było braków w przygoto-: iłr

wan ach. braków organizacyjnych? A- Turcy oczekuję dużych sukcesów o-

!impijskich swych zapaśników zarówno

w stylu wolnym, jak i rzymskim. Icii

największymi nadziejami są zeszłorocz-

bowem 31 narodowości. Najlepiej
obsadzone są konkurencje alpejsk

:

e,

w których startuje 28 uarodowości.

Najwększe ekspedycje posiadają a^ywnej „służby" w narc arstwie.

Szwajcaria. Austria, Francja, Czecho-
D

.°
roku 1952 nie może

czekać

słowac;a, Włochy, Anglia i Ameryka.
Czu ' e si<?w stosunku do swoich młod

i szych kolegów „staro" i Igrzyska Zi-

Jr j mowę w St .Moritz miały być zakoń-

r,, .. . , e . ., s .

'' czeniem jego wspan
!
ałej kariery.

Z. okazu Igrzysk Szwajcara wydaie _
... 1.. .

,„., .,. L ustąpien em Kuuaa traci narcar-
ue tylko lubileuszową ser ę znacz- .... . , ., .

stwo światowe lednego z najlepszych
skoczków W latach trzydziestych

j był on bezkonkurencyjny. Wojna
•fc ' ! przerwała jego karierę w chwili, gdy

I dochodz ł do szczytu swej formy. Pod

Narc
!
arze czescy trenowali do O- czas wojny brał udz'"ał w ruchu opo-

i mpiady nawet latem i bez śrJegu ru i był przez długi czas internowa-

Skonstruowali oni przyrząd, będący ny w osław onym obozie koncentra-

m'eszanką nart i wrotek i przy iego cyjnym Gr ni Rozunre się, że wyco-

pomocy m'eli doskonałą suchą zapra- fan'e się Ruud i łrywołuje ogólny żal,
we. ale Norwegowie nie tracą nadz

:

ei Są

znacz-

ków pocztowych, lecz rówzreż spe-

cjalną złotą monetę 200 frankową.

TRUDNO BĘDZIE
Z TYMI FIGURAMI

Kongsgaard — znajdują się w rezer-

wie. Pozatem jest jeszcze Thorleifi

Schjelderup, który był wielką n
!
espo-l

dzianką w zeszłym roku \ St Moritz |
i Chamonis. Uchodzi on za najwięk-j Jazda figurowa na łyżwach jest naj
szą nadz eję, jaką kied>kolw;ek po- w'ększą niewiadomą najbliższej Oliinr-

siadał sport norweski. Wywodzi on piady W konkurencji tej wymaga się
się ze starej rodziny urzęin' cze,, jest tylko 5 figur obow'ązkowych,

^

które

roztropnym młodzieńcem. Schjelderup zresztą podane są do wiadomości; star

nap
:

sał ne Jawno , ciekawy artykuł, _ tujących na j>arę dni >rzed walką;
który brzmi tym bardziej sensacy;n'e, KażJy zatem ma wiele czasu, aby je
że wyszedł z pod p'óral... wielkiego dokładnie przestudiować*'i doprowa-
sportowca. Potępia on kult wielkich j dzić do perfekcji. O tytule żadćcy-
gwiazd i wypowiada s'ę zasadnxzo

_ duią zapewnie figury'dowolne.

leż — były!

WYŚCIG... O WYJAZD

Były bodajże, iak zawsze niestety.
ni

mistrzowie Europy," Bilge (waga
najdokuczliwszym mankamentem. P.o- piórkowa), Atik (lekka) i Dogu (pół-
za tyto rozpoczynał się wyścig nie średnia).

tyle pracy, ile starań za wszelką ce- Ale nie tylko tradycyjne już zapasy

nę o wyjazd na przyjemną,' bądź co są. mocnym punktem Turcji na najbliż-

bądź wycieczkę, obfituiącą w-wiele m Olimpiadę. Nieznani dotęd lekko-

m łych wrażeń, przejażdżkę, która o- atleci z pod znaku księżyca maję na so-

czywiście niejedresnu, czasem- n
:

e b? wyniki, które wróżę bardzo wiele,
wiele lub pozornie tylko ze sportem Maratończyk Mustafa Kapłan mado-

sjającego coś wspólnego, bardzo się skonały wynik 2:34,29, a jego najgroź-
aśmiechała. ' niejszy konkurent Sefki Soru przebiegł

".Więc hasło: ograniczać, selekcjono-
ten w 2:52 ' 15

-

przeciw współczesnemu sportowi. Je-

śli człowiek chce być w dzis ejszych
czasach sportowcem wielkiego forma-

tu — oświadcza-Schjelderup —mus
:

pośw ęcić się wyłącznie ćwiczeniom'

fżycznym Nie ma więc czasu na pry

watne życie i musi żyć jak „czysty

sportow'ec", pod którym to , m'anem

ma Schjelderup dyskretnie na myśli
zawodo%vców.

Mistrzostwa sw ata są w tym wzglę
dzie znaczn e trudniejsze, bowiem ka-

żdy konkurent wyciąga obowiązujące
go figury w przeddzień, zawodów

:

ffla

do wykonania nie p-ęć, leca sześć.

REPREZENTACJA

SZWECJI

wać. nie rob'ć bujdy., boktozato

płaci? Kto płaci — a pieniędzy brak

Doskonale zapowiada się również

mistrz trójskoku, Roubi Sarialp, mają-

cy za soba wynik 14,37 ns-

I " * "

Z okazji V Z'mowych Igr.-»ysk Olim-

pijskich przewidziane są ofcjalns u-

roczystości. Program przedstawia się

CZ* WSZYSTKO W PORZĄDKU?
• •

Z obawiązktł kronikarsk
:

ego notuje-

my. w . tym siiejscu nieco cierpkie
wówczas uwagi „Przeglądu Sporto-

wego" (z dn a 13 stycznia 1936 rokuj: następująco:

„Ostatnie posiedzenie P.K .OL Czwartek 29 bm. Przyiazd Prezy-

pośwęcone wyłaczwe sprawom u- denta Szwajcarii i otoczenia Uroczy-
stalenia składu osobowego narc'a-' ste otwarce nadz wy czarnego Kongre-

rzy, hokeistów i lyżw!arzy, mają
su Międzynar Kom 01

:

mpijskiego. O-ITW»V>U«W» A aj4,Tf AICRYI •
. N •

"

być zgłoszonymi do Garmisch Ucjalny bankiet, wydany przez Szwa) dde,

ZIMOWE Igrzyska CimpiJ-klo rezposty-
naję się w SI. Moriiz SO sSyezn'a ł

trwać będę do 8 lutego rb. Oto szcze-

gółowy program:
PIĄTEK, SO STYC7NIA

Godz. — 10-la — uroczyste otwarcie

ig-zysk,
godz. — fS-ta —

. zawody bobsleighowe,
godz. — 14'ta — mocze hokeja na lo-

dzie.

SQBOTA, M STYCZNIA

godz. S"-ia — mecze hokeja na lodzie,
godz. 10-ta — star! biegu narciarskie--

go,

18 km (otwarty, do kombinacji i do

-entathtanu),
godz. 10.53 — bieg tyiwlarskl 5SS m,

godz. IS-ta — zawody bobileighowc.
iS.EDZIEIA, 1 IU1T'

godz. J.30 — meczo hokeja na lodzie,
godz. >O.SO — bieg (yiwlirrki 5835 m,

godż. II-ta — pentath'on,
godz. 14.Z9 — skoki do kombinacji

klasycznej.

PCNiEDZIAł.EK, 2 LUTT

godz. 9-ta — rco .

- .io hokeja na iodzio,
godz. 10-ta — jazda sztuczna na to-

godz. 10-ta — bieg ly "- '&rski 10 000 m,

godz. 10-ta jazda figurowa na lo-
dzie parami,

godz. tO-ta — pontathlon.

Ź309A, Ł. IUTT

gods. 9-ta — mecze hokeja na ledtie,

bija'się naturalnie z pośród masy u- (AIK). Trenerem jest Berquis.t,

PnT.ACY W CHAATONIX

w^az"ało,"ie Konftet "zbo^yfied" carski
#

Kom 01. i gminę St. Moritz w

uak mocno z wybranej początkowo hotelu Kulm

przez siebie drogi. Kierunek jej P^tek, 30 bm Uroczyste otwarcie

przy omaw-auiu sasad tyczących Igrzysk przez Prezydenta Szwajcarn.
ksitałtowanb amych ekspedycji, Oficjalne przyjęcie w hotelu Fa-ace.

by! jesienią fasa- nakreilonyi wy-

syłany tylko tych zawodników. któ St. Moritz pobiło rekord Garmisch

ny g^arastoji « runach BXKU1< Parteakirchen. Do Igrzysk zgłosiło sit;

godz. 10-la — Zjazd (Indywidualny, do

kombinacji alpejskiej T w konkurencji
penlalhlonu),

godz. 19.J9 — bitfi lyłwlankl 1SN m.

'.WOREK, J WłY

gedz. S-?B — snocuł hokeja na todtla!

godz. M» — unady saneczkowe,
(sknleton),

godz. 9-ta - sitalata Mrclacske «X
1

*

kilOMetrówj

Szwedzki Związek Hokeja • na Lo-

Tego rodzaju głos wywef-ł natural- d^ie wyznaczył już reprezentację do St.

nie sensację nie tylko w • Norwegii.. Moritz. Skład wygląda następująco:
Doskonały skoczek jest od dłuższego bramkarze: A. JTohanssoii (Sodertalje) i

już czasu punktem centralnym dysku- -Svanberg (AIK); obrońcy: O. Anders-

sji na temat pro i contra jego wypo- son. (Hammarby) (Cpta), Landelius, R:

w'edzi. Schjelderup, który doskonale Johansson (Hammarby), Tunman ; (So-'

pisze i pos
:

ada" też dar wymowy, jest dert); napastnicy: Nurmela, .PeterssoHi

w tej chwili studentem uniwersytetu R- Petterson (Hammarby), Erickśsoh,
i chce sie "poświęcić działalności li- Karlsson (Sodert),

;
S. Andersson (Atlas)j

.

ilB
~

M
*

od
»

8aneczkow6 Csfee, \terack ej ' Tego rodzaju człow
!
ek wy Lind^troem, Ljuhgmaii, Grańlund

ieton),
N

— —

godz. 10-ta — pentath'on.
godz. 10-ta — Slalom (kombinacja alpej

ska), _

godz. 10-ta — Jazda figurowa ne Io-
dzio (panie),

godz: 14-!e — Jazda figurowa na lodzie-

(panowie}.

CZWARTEK, S 1UVV

godz. 9-ta — mecze hokeja na lodzie,
gsdz. IC-ta — siatom . (otwaily),
godz. 14-ta — jazda * figurowa na to-

cljfa (panie),

?!ĄTEK, i IUTT

gedz. S-ma — bieg narciarski 10 km,
godz. 7 ta — mcczo hokeja na Iodzio,
godz. fO-tś — Jazda figurowa na io-

dzie,
,godz. 11-te — zawody bebslelgMewo.

SOBOTA,' T IUTT

godz. 9-la — moczo hokeja ne lodzie,
godz. 1I-ta — zawody bobifolghowe,
godz. 14-la — konkurs skoków (otwarły)

NICDZIEIA, • IUTT
^

gedz. l-ma — narciarski bieg pafteto
v/y (wojskowy),

gedz. (8.N — <Me| fieeły hokeja na Is

dzie,
ł

«Ma — «Mknięcie Ignyife.

Ekipa poUht na urocxystym oticercJu sawodiw w Chamanix, w lutym !'Ji\' r.

i&toyi od fowej: Kasprzyk (to kapeluszu), Fischer. Marusarz (st Mandatem)t
! '

Dsiedńc, Skupie*, Krupie* i Koxdro*



Ster. 4 PKZEGL4P SPORTOWY

szcswie Czesi,
PŁYWACY czescy podczas drugie

go startu w Polsce -łatw.0, upo-

rali się z reprezentacją Warszawy', za

siloną kilku zamiejscowymi zawodni-

kami —

w stosunku 74,5:33,5 pkt. Po-r

rażka ta byłaby jeszcze wyższa, ale

niektóre konkurencje nie były wliczo

ce do punktacji.
v/arszawa przeżyła kilka emocjo-

nujących pojedynków Rezultatem je

nie najlepszy powojenny wynik w

Polsce (czas Wąsa w sztafecie nic

jest klasyfikowany).
Marchlewski wypadł w Warszawie

trochę lepiej, niż w Poznaniu. Popra-
wił się co prawda tylko o 0,2 sek.,
ale by! znacznie bliżej Czechów, niż

w Poznaniu.

W meczu piłki wodnej Czesi wy-

stąpili w słabszym trochę zestawie-

dnego z nich był rekord Czechosło- niu, niż przeciw reprezentacji Polski i

wacji, ustanowiony na dystansie 4 X musieli się napracować (szczególnie w

50 m. st. dow. przez reprezentację C ' pierwszej połowie), aby uzyskać zwy-

S. R. w składzie: Becvarowska Z., j cięstwo nad „Elektrycznością".
Becvarowska St.. Mukowa i Kubiso- j Warto jeszcze ; podkreślić bezna-

wa. Czes-zki stoczyły równorzędną dziejny stan kobiecego pływania w

walkę z zespołem juniorów warszaw- J stolicy. Musiano pożyczać zawodnicz-

skich, którzy tyygrali dzięki Nowako-. ki nie tylko z innych okręgów. W

wi na ostatniej zmianie. j sztafecie.3 X 100 m st. zmiennym w

Walka Bartuska, trzeciego zawodni zespole polskim popłynęła Czeszka

Ir a Europy na 400 m st. dow. —

prze- Becvarowslia.
Zawody cieszyły się wielkim zain-

teresowaniem. Sala była wypełniona
po brzegi, ale ponieważ miejsc jest
mało, jicfspodarze dołożą do imprezy
około 60 tysięcy zł.

ciw sziafecie juniorów, była niemniej
zacięta, choć nie przyniosła w rezul-

tacie rewelacyjnego wyniku. Bartu-

sek wygra} łatwo.

Największą niespodziankę W dru-

żynie polskiej sprawił młody grzbie-
towiec Jabłoński. Kouctirek w Pozna

niu łatwo uporał się z Wąsem, ale w! 105 m '»• <"•= U P««ll°va (Cz.) 1:29,-1;
. ,..

• - t,t . 2) .Kozova (Ci.) 1:31,2; 5) Wójcicka (P.)
stolicy nie mógł wygrać z Jabłoń- . Ą Szu|aj!iewIclowa (P.} 2:01,2.

sk.rn, który poprawił swój rekord ży-, sztafeta J><100 m st. zmiennym: 1) Cze-

ciowy o 3 sek., ustalając jednocześ- chosiowacja 4:42,0; 2) dolsko 4:43,6.

Panowie:

100 m st. dow.: 1) Bubnil: (Cz.) 1:0S,0;
2) Landkamer (Cz.) 1:05,1; 3) Marchlew-

ski (P.) 1:05,4; 4) Karpiński (P.) 1:1M-

200 m st. dow.: 1) landkammsr (Cz.)
2:23,?; 2) Marik (Cz.) 2:34,6; 3) Czuperski
(P.) 2:43,0; 4) Kurek (P.) 2:52,2

400 m st. dów.: 1) Bartusek (Cz.) 5:15,8;
2) sztafeta juniorów Warszawy 5:15,8.

100 m sf. grzb.: 1) Kovar (Cz.) 1:13,7;
2) ex-equo Jabłoński (P.) i Koucurek (Cz.)
1:17,0; 4) Gajdzikiewlcz (P.) 1:24.5 .

100 m st. ki.: 1) Lindhardt V. (Cr.) 1:14,3:
2) Lindhardt 3. (Cz.) 1:15,0. Polacy zdy-
skwalifikowani.

5X^0 ni st. dow.: Czechosłowacja 2:23,3;
2)-Polska 2:33,8. '

3><1C0 m si. zmiennym: 1) Czechosfo-

wacja 3:48,2; 2) Polska 4:00,0.'
Watorpolo: Czechosłowacja — Polska

9:2 (3:0).
Konkurencje mieszań®:

Sztafeta 4X-0 m
si
- dow- 1) Sunlorzy

Warszawy 2:21,5; 2) Czschosłowacja 2:21;8.

Iu::ior:y (pozs konkursem):
100 rr, st. ki.: 1) Kullgowskl 1:32,0; 2) Ja-

kuszko, 1:32,1; 3) Urbański 1:35,0 .

lier zdradza swe

(KORESPONDENCJA WŁASNA „PRZEGLĄDU SPORTOWEGO").

BUDAPESZT w styczniu j zastosowawszy wysokę gardę bardzo nie-

DWA razy dwa to cztery. Jasne i zro- . ""ile mnie zaskoczył i t>rzez dwie run-

. zumiałe. Tak samo prosty jest mój dy nie-mogłem się dó niego zupełnie
rachunek. ' dobrać. A w ogólą'wychodząc na i-ing

— Człowiek wychodzi na ring i tak mam zawsze bardzo pewną minę, gdyż
długo młóci rękami, aż przeciwnik się uświadamiam sobie doskonale, że wpły-
ZwaliJ i wa to bardzo ujemnie na psychikę prze-

Papp liczy zaledwie 21 lat, a od 3 lat | eiwnika, który zaczynu. walczyć ostroż-

WYNIKI TECHNICZNE:
Panie:

ZDAWAŁO się, że pływacy czescy

osławieni zdobyciem finałowych
miejsc na mistrzostwach Europy nie

napotkają w Polsce na żaden opór.
A jednak w Warszawie dockonały
grzbietowiec 1'oucurck, legitymujący
się czasami w granicach 1:11 (w -Po-

znaniu przepłynął 100-kę w 1:16,7) —

nie mógł pokonać Jabłońsk !
ego, któ-

ry dotychczas nie zaliczał się do a-

sów polskiego pływartwa.

KIM JEST JABŁOŃSKI ..

Rewelacja ostatniego' tygodnia, Je-

rzy Jabłoński urodził się dopiero w

1932 roku, ma więc niespełna 16 laU

Pływa od dość dawna, bo od .dziecka

lubi wodę. A!e dopiero w 1946 roku

w październiku zjawił się na pływalni
Y. M. c: Ai^Ma^slf W^tifcroty
trenera Dziegielewskiego. Słuchał go

pilnie i po paru treningach stanął
pierwszy raz w życiu do zawodów.

Osiągnął na 100 m st. grzbietowym
1:32.

, Następny start nie przyniósł popra-

wy wyniku, a jednak Jabłoński nic

zniechęcił się tym i pływał dalej, czy

niąc v,<ie!k'e postępy. Rywalizacja z

W dniu 12 bm, rozpocz-J siq w Za-

brzu, skoszarowany -kuro dla kandydatów
n® przodowników boksu oraz dla zawod-

ników wag pólctężkioj i ciężkiej, zorgo-

nixowany przez .śl. OZ3, wspólnlo z Wo-

jewódzkim Urzędom WF i PW w Kato-

wicach. Kurs trwać bądzio do 2ó stycz-
nia.

Z poiród „najcięższych" boksorów ilą-
łkich svyin;c:3n3 na powyi3zy kurs na-

stępujących zawodników: Figla, S!;\,'3rc?,
Nowarq, Jakubowskiego, Relchslta, Pio-

trzyka, Dobiją, Mu:ia!i::a, Wieczorka,
Orszulika, Szsjr*, Mltkcj, Zimowskiego,
Pieczyńskiego, Jskubczyka, Kaczmarka,
Kubicą, - Hotcrka I Ccbulq.

Bokserska reprezentacja kolejarzy
śliska, składająca slą z zawodników ZZK

Tarnowskie Góry, Katowice i Opole, wy-

biera się na tournee po Czechosłowacji.
Rumunii, Jugosławii i Francji. Ponieważ

śląscy boksorzy-kolejarze nie reprezentu-

ją specjalnie wysokiej klasy, wyjazd ich

o ila by doszedł do skutku uważać by
należało za mocno niecelowy.

• Mistrzem Śląska w pllce siatkowej
panów, została drużyna RK5 Zgoda świę-
tochłowice, pned Harcerskim KS Tarnow-

skie Córy.

j Sybilskim doprowadziła go do cza-

' sów w granicach 1:25. Na zimowych
mistrsostwach Polski zajął 5-te miej-

J sce, ustępując Wąsowi; Langiroxvi,
Kowalskiemu i Chomie, osiągając czas

1:25,2.
i Pierwsze jesienne starty w basenie

krytym pokazują, że Jabłoński po-

czynił znowu postępy. Na meczu

Warszawa — Łódź wygrał 100 m w

I 1:20,9, dzięki czemu znalazł się na

I liście najlepszych wyn'kćw na 4-tym
mic;'scu.

Upragnione zejśs'e poniżej 1:20,0
nastąpiło w czasie mssrti z Czechami.

Jabłoński otwiera obecnie listę grzbie
towców polskich.

Nadzieja warszawskiego pływactwa
znajduje się pod -dobrą opieką, tak w

domu, szkole, jak i na pływalni. Oj-
ciec pozwala mu uprawiać spor!, ale

warunkiem są postępy w nauce, w

szkole (gimnazjum Revlana) Jsbłoń-

i ski znajduje się pc?d opieką dobrze

J znanego 'wychowawcy prof. Orłowi-
'

cza, wielkiego entuzjasty plywactwa.
Na. basenie zajmuje się nim ^zię^ie-
lewski. Trener „Elektryczności" nie

należy do ludzi, chcących na siłę
„wyżyłowa^ 1

ze swych wychowan-
ków wyniki. Jabłcdski, musi zaglą-
dać do lekarza ćo kilka tygodni.

Taką opieka gwarantuje . Jabłońskie

mu dalsze postępy, a ryw&lizacja z

rówieśnikiem Wąsem obiecuje nam

r.owy rekord Polski.

jest bokserem.

GDY KRÓTKIE RAMIĘ...
Naturalnie nie jest to wszystko takie

nieskomplikowane — uśmiecha się Papp.
Dlaczego ciosy moje maj? takę dynami-
kę? Przyznam- się szczerze, że nie je-
stem zbyt dobrze wyszkolonym bokse-

rem, le"*z orientuję się doskonale, że tyl j
ko taki cios ma „dynamit", który jest
poparty całą siłą biodra i barku, Ludzie

nie chcą mi uwierajić, że można wypro-

wadzić zabójczy cios bca wielkiego za-

machu, a jedynie przy odpowiedniej

niej, niż zazwyczaj a więc przechodzi od

razu do dęfenzywy.

To samo dzieje się zresztą »se r.iną,
gdy stają na ringu przeciw Tormie. Mam

dla niego zbyt wiellęi szacunek, i djategi
nigdy nie jestem a walki z nim zadowo-

lony. Staram się'zawsze pierwszy zawa-

dzić przeciwnika, a gdy mi się to uda,
nabiera on do mnie wielkiego respektu
i mam już wówczas'ułatwione zadanie.

A więc dewiża Pappa: prawidłowe
wyprowadzenie ciosu, dynamika, wzbu-

dzeńic w przeciwniku respektu i... pierw
ssy cios.

Vcila, naśladownictwo dozwolone!

Wic-omiej,

tenisistów

W Łodii fclywacy czescy potraktowali
swój start, jako odrobienia pańszczyzny,
o czym świsdczą wyniki. Nie należy sił

iresits dziwić, gdyż musieli oszczędzać
się pr?rd cii-Jkim meczem w Bytomiu.

Wyn!ki icchnrcsiie:
400 m si. dow. mężczyzn: 1) Bartusek

(P) 5:24,8 , 2) Landkamer (P) 5:27,4 , 3) Czii-

porskl (L) 5:5i,2 ," 4) Binisckl (L) 5:57,4;
100 m st. grzb. kobiet: 1) Groskopfo-

*vo (P) — 1:51, 2) Pisteekova (P) — 1:33,3 ,

3) Madejówna (Lj — 1:46,2 , 4) MaSlankle-

wicz ('.) — 2:01,4;
100 m st. grzb. mężczyjn: 1) Koyar (P)

1:14,2, 2) Kocurek (P) —' .1:14,3, 3) Choj-
nacki (t.) — 1:24,9 , 4) Witczak (t) — 1:28;

100 m st. klas. kobiet: 1) Prasilova (P)
1:29,2, 2) Kozova (r>) — 1:34,1 , 3) Wójci-
cka (t) — 1:5*1, 4) Duninowska (Ł) —

zdyskwalitiko .'pni za zmiana stylu;
200 m st. klas. mężczyzn: 1) Linhardt li

(P) — 2:55,5, 2) Linhardt I (P) — 3:05,3,
3) Jaworski (Ł) — 3:12A 4) Dobrowolski

(Ł) 3:17,6 .

100 rn st. dow. możczyrn: 1) Bubnik (P)
1:05,1, 2) Marik (?) 1:10,2, 3) 3ora (Ł)
1:12,«, A) Mrówczyński (Ł) 1:15,7;

1CD m st. dow. Uobiat: 1) Kubisova (P)
1:21, 2) Mukova (P) 1::2,( ,, S) Msdajów-
na (Ł) 1:2?,0, *) Kowalska 1:33,6 .

fkokl i trnn;pp!iiiy m-?ieiyzn: 1) Krcmo

(P) 93,95 pkt. , 7) Martynka (t) 95,70 , 5)
Przyborowski (Ł) 74,66.

Sztafeta 3^100 st. irmian. kobiet:. 1)
Praga — '1:46,2, 2) Łódź — D :26,2.

Sztafeta 5X-'0 111 sl. dow. mężczyzn: 1)
Fiaga 2:39,5 , 2) Łódź - 2:40,1 .

..„Przeglądu" amerykańską listę naj-
współpraey micśni barkowych. Tak, ir.oż-'| iepszyoh 'tenisistów. Ponieważ depe-
na znokautować przeciwnika nie nżywa- j Ke ograniczają się iylko do dziesię-
jgc prawie wcale do ciosu „rozpadu". | cJu najleps2yCh tenisistov/, podaje ca-

To jest t:ała-moja filozofia. | ją I4a6yfikację amerykańską, ponier
— A dlaczego pan po' zabójczej,'serii j waż przynosi ona bardzo c|eka-ive

odskakuje i pozwala przeciwnikowi szczegóły,

Depesze przyniosły już czytelnik01⁄2 ; Winihrop, 14. H: Knowles, 15- B. «Ro^

senquest, 16. H . Pasiall, 17. L. Snow,
18; B. Ścofield, • 19. S. Knowlea, 20.

H James. (WŁ).

odetchnąć?

— Gdyż jestem w stosunku do swej
wagi za niski i ramiona moje nie są w

stanie dosięgnąć przeciwnika -

na dy-
stans. Dlatego właśnie muszę stosować

tę taktykę „czajenia sig" i dopiero po

Klasyfikacja męska .wygląda nastę-

pująco:
1. Kramer, 2. iParker, 3: Schocder,

4. tyulloy. 5. Talbert, 6. Segura,' 7.

Falkcnburg, 8. Moylan, 9. Cochell,
10. Greenberg, 11. Seixas, 12. T .

v/cjściu w przeciwnika jestem w stanie '

Brown, 13. B^ink, 14; Tuero, 15. Dor!

uplasować swe ciosy... | man, 16. Larned, 17. Gońzalęs, 18.

Z jakiego rodzaju bokserami nic ; Carter, 19. Likas, 20. Flam, 21, Matcb,
lubi pan walczyć?

— Niewyszkoleni bokserzy sę dla

tnnie najtrudniejszymi przeciwiaikanii.
Zav/odnik slylov.y wyprowadza W3systkie
ciosy prawidłowo i człowiek może spo-

dziewać się ich —

a więc uuikr^ć. Gor-

sze sprawa jest 2 bokserami drugiej ka-

tegorii, którzy częstokroć biją nieprawi-
dłowo, a przy tym nieoczekiwanie. l\ie-

raz już nadziałem się na bombę takiego
„żółto dzióbka"...

— Dlatego dużo Icpiisj wal-:-?.} ło mi się
z takimi asami, jak Torina II, Kolczyń-
ski,' Pisarski czy-Ben»; II, niż ostatnio

naprzyklad z tekim Trzęsowskim,i ktflry

Dzięki otwarciu mostu kolejowego,
tączgccgi) Tarnów % Krynicą, co. natljpi
15 stycznia, Krynica będzie udostępnio-
na cli u sportów zimowych.,

W dniach 16 — 18 stycznia odbęd? ii?

tum pierwsze po wojnie i.iwody narciar-

skie, iiiiunowicie iiii;.',r;:oit\va Z\v. Rob.

Stow. Sportowych. Cędę to mistrzo^iwu

dla okrfgu krakowtko - podlialańśkinso.
Zgłoszono 70 zawodników.

Mistrzostwu Zw. Rob. Stow. Sport,
dla okręgu Doluego Ślącka odbędę się
w lyin o:;;nym terminie w Szklarskiej
Porębie z udziałem 220 narsiaray, • d!o

I okręgu si^sko • 'dgbrov.skiego v/
I udziałem 90 zawodników.

WDNIU 4 bm. odbyły clą w Kielcach

zawody bokr.crskle między wice-

mistrzem C:q:t. OZB — Partyzantem a D-

kiasowym Ludwikowam Poziom walk by)
wyrównany i gdyby nie nadwaga dwóch

pięściarzy ludwikowskich wynik spokania
br;mlalby 8:8. ,<

Pa:tyzeńt posiada bokserów doświad-

czonych i starszych «/lekiem. Do nich na-

leż;} Baran I, Sykulski, Tarasów i Baran II.

W piórkowej dobrze zapowiada slą mło-

dy Latkowski. Zespół ludwikowa grupu-

je szereg talentów pięściarskich, do któ-

rych należy zaliczyć Marcysio (w. musza),
Bednarskiego (kogucia) i Madejskiego
(piórkowe). Zawodnikom tym potrzeba je-
szcze trothę wiffcsj tochr.iki i otrzaskania

z ringiem. Trenerem „Ludwikowa" Jest p.

Szczygłowski.

Wyniki:

w muszaj MorcyS (L.) mial nadwagę,
wobec czego pizograł V Woźniakiem (Pi).
V/ spoikanlu to\". rwyciąża Marcyd przez

r.-.Tddanie olą zawodnika Partyzanta już
poIr.

W koguciej młody Bednarski (l.) ito-

tzy* wyrównaną walką z Baranem I (P.).
Earan I walczył nieczysto i otrzymał dwa

ostrzeżenia, które zadstydbwaly o po-

rażce. Zo w:g!Ęc!u Jednak na nadwagą
Dcdr.arskiscio zwycięża zawodnik Party-
:anta.

W I p!4.r!.ow?j — walką stoczyli dwaj
t^airnlowcnl pśc;ir.iarro Latkowski (P.) z

Waclajsklm (L). Wynik remisowy.
V7 pi6:kov/:j II po nlaclolinwej bijaty-

ce picco leprry Zcjrc (?.), zwyciężył uf-

punk!'/ Gcldo (L ).
W IckL-isJ I — Zońca (l.

-

) stoczy! w'y-
rńwnani) wo'!:ti z La-hsm (P.). Zwycie-
siwo orinió?ł zawodnik Lucwlkowa jed-
nym punktem. "

W lekkiej U • Sykulski (P.) ma nadwagę
wobec crcgo przegrywa 's 'Wierzchow-

skim (L). W spc.ikaniu tow. zawodnił:

Party;anto bije wysoko na punkiy swe-

go przeciwnika.
W pólirodnlej — miody Band.rowsf-.i (L.)

poddaje się w I-ej r. Tarasowowl (P.).'
W średniej spotkali siq dwaj przedwo-

jenni bokserzy: Baran II (P.) z Kulc;yckim
(i..). Po zaciątje walce ogłoszono wynik
chowskich (C. M.) .

W dniach 20 — 22 lutego odbędą oią
w' Kielcach indywidualne bokserskie mi-

strzostwa Czest. OZB z udziałem zawod-

ników kieleckich, ostroy/ieekich l_ często-
chowskich.

I 22, Kovalewski, 23. Wood, 24. Steele.

25. Bartzen, 26. Savitt, .27 . Pero, 28.

I Shields, 29. Behreas, 30.' S cli wart z.

i Proszę zwrócić uwagę, te wice-

l mistrz Wimbledonv. T. Brown jest do

piero na 12-tej. pozycji, pogromca Se-

gury, Drobnego i-Parkera — Gonza-

les na 17-ej, były mistrz świata Wood

na 23-ej. Kie sklasyfikowany został

zwyc'ęzca Drobnego i . Bromwicha

Budge Patty, który jest leniwy i poza

europcjsltimi turniejami rzadko gry-

wa v? turn:cjach ameryli^ńskidu

Deble cklcsyfikowano następująco:

L Kramer — Scl. : ede?i 2. Mulloy—
Parker, 3. Mulloy — Talbert, 4. Bart-

zen
— Larned, 5. Greenberg — Sei-

xas, 6 Gonzales — Schields, 7. Ćo-
ćhellr — Match, f8.i.Łikasr—-^Vagt-, 9,
Briwk — Gonzales, 10.'Carter — Moy-
lan

W tej klasyfikacji Mnlloy i Gonza-

les sęi dwukrotnie klasyfikowani z in-

nymi partnerami.

Klasyfikacja kobieca:

1. L, Brough, 2. Osb,orne — du

Pont, 3. Doris Hart, 4. P.: Camiing —

Todd, 5. S. Fry, 6. B. Krasę, 7. ,D.
Head, 8. Arnold — Prentiss, 9.- G . Mo

ran, 10. Pedersen — Rihbany, 11. B.

Baker, 12. Wolfendetr Kovacs, 13. K .

W ramach „Tygodnia Polskiego" Ml

Węgrzech odbędą się imprezy-sportowe,
na które mieli wyjechać do .Budapesztu
nasi koszykarze i czterech zapaśników.
Węgrzy zaakceptowali przyjazd koszyka*
rzy,' natomiast zamiast zapaśników chcie-

liby widzieć u siebie bokserów.

Koszykarze', którzy wystąpię w Buda-

peszcie, jako reprezentacja - Warszawy,
wyjadę w liczbie 12. Pod uwagę brani-sg
następujący gracze: Maleszewski, Ula-

6owski, Dowgird, Żyliński, Barszczewski,
Pawlak, Tarczyński, Kolaśniewski, Grze-

chowiak, Markowski, Jaźnicki, Bartosie-

wicz, Kowalówka, Kuszkiewicz i Dyle-
wicz.

Tydkień Polski na Węgrzech rózpow-
nie się w dniu 29 stycznia.

Praska „Nase Ccstn" przynosi intere-

bujqcy artykuł o piłkarzach chińskich a

w HzczcgtSlnośei o drużynie a Honkon-

gn, która uzyskała zaszczytny przydo-
mek „Arsenał Dalekiego Wschodu".

Drużyną tą jest Siugo-Tuo,'założona
przes włr.icicicla gazety p. Av/a Hoe w

roku 1939. Należy ona od pierwszej
chwili do uajh-pszyth w Chinach i me-

cze jej cieszą się wielką popularności:;.
W Honkangu przychodzi na wyntę.py

Singo-Tao 25.000 widzów, w • Szanghaju
liczba to rośnie do 50.000. W czasie woj-
ny i okupacji jupońskiej klub -zawiesił

działnlnoK', który wziuuvil dopiero w ro-

ki 19-15.
' Oznakę klubową jest z5oty tygrys wy-

szyły na blado-niebieskim' kruwatue, feto-

ry noszę wszyscy /^woknniey. Dresy
utrzymane są w kolorze tygrysim a więc
czamo-złote pasy, na plecach numery

graczy bez względu na pozycję jaką zaj-
mują. Między graczami jest wielki roz-

dział. lat.- Kapitanem i kierownikiem na

padu jest Fung King Ćheon, który liczy
41 lat. Przeciętny wzrost graczy to 170

cmawaga70kg.
Nie trzymają się specjalnego systemu.

Zawodników cechuje bardzo dobra tech-

nika, granicząca z żonglcrstwem ulubio-

nym trickiem jest przerzut piłki ponad
głowę. Uzyskuj? przez to. dobre pozycje,
których nie umieją wyzyskać. Przed biaiu

kę zawodnicy tracę spokój* strzały s|
bardzo iłabe, jak na nasze pojęcia.

CecliQ charakicrystj czng drużyny jest

!lddiikfje"'Gło'sii Ludu i czeskiego tlit-'

<!ego Pi-ava zamierzają zorganizować wy-

ścig kolarski na trasie Warszawo —

Praga — Warszawa.- Start wyścigu prze-

widziany -jest na dzień Święta. Pracy, 1

majuj p-iwrót do Warszawy ma uustnpić
w dniu zwycięstwa nad Niemcami, tj. 9

maja.

W wyścigu ma wzięć udział 11 państw.
Obok Polski mają być zaproszone 11 a-

stppujęce państwa: ZSRR, Czechosłowa-

cja, Jugosławia, Ęułgaria, Węgry, Ru-

munia, Albania oraz robotnicze reprezen

tacje Francji, Belgii i Włoch.

Prawdopodobny skład drużyn będzie
obejmował po 4 zawodników i 2 rezer-

wowysł.

Redukcja czeskiego Rudego Prava de-

peszg. wyraziła już zgodę na propozycję
Głosu Ludu. Wyścig będzie organizowa-
ny przy pomocy Polskiego Zwigzku Ko-

larskiego.

Saas: e

w Orebs®

W duiuch 12 — 15 iiiipgo oilhfdij sif

w Saklar^kiej Poifbin niir-lrzoshva nar-

ciarskie Zw. Rob. Stow., Sportówydi.
Zorganizowano tu komilćr,. p .atj «IJli!e ':

defenzywny środkowy pomocnik. Nnjlep ' wodniclwcm starosty Jeleniej Gury. In-

szy zawodnik Chan Mau Chi gru no le- j baki. Wiceprzewodniczącymi kount^tu wj
wej pomocy, najlepszym strzelcem jest . dyrektor uzdrowiska w Szkl:ir^!;iej i'0-

lewy łącznik Tsao Ciu Ting, klóry Ha ' rębie. Władysław Dobrowolski i dyrek-
tej pozycji nie ma konkurentów w Chi- • tor Huty Szklanej w Szklarskiej Porębie,
nach. " Muszalfki.

A. CcijżeiasStS

Teddy Jarosz —

3)

[ECZ r. Jimmy .Smithem mial się
adbyć 2-go !i:!igo 1931 r. Walkę

w ostatniej chwili przełożono na te-.-,

min odleglejszy 0 10 dni. Przyczyndr
Katar! Jarosa ba! się jak ognia kata-

ru i zawsze twierdził, że nie ma ni*

gołsiego dla boksera jak zakatarzenie.

Tamuje on fatalnie nddęrl,,
— Zjoilzilcni się r«z w początkach

mej kariery na walkę w ^iw kataru

i fatalnie przegrało.:?) ze słubszyu» prii-
ciwuikiwn, \v..;:-o:i:ii::ił Teddy.

O walce ie Smithem, opowisdn} Ja-

rosz w ten sposób:

— Ze Smithem wygrałem łatwiej, niż

przypuszczałem i kto wie,, czy jeśliby
nie skutki przeziębienia, czy nie ro/.-
'trzygnąłbym tej walki przed upływem
15 rund. Jednak Jimmy misi niesły-
chanie twardy ««szkę" W jednej s po-

czętkowych rund uderzyłem. przeciwni-
ka w głowę; pięSć zeilizgnęła. się po

jego głowie, a ja «dcxufcm dotkliwy ból

w prawej ręce.

W sterciarb ' końcowy^, poczułem
- l, C'"' nie

- »ło limknnć odde-

I chu. Smith .jednak nie spostrzegł się

najwidoczniej i dał mi walczyć w zwar-

ciu.

Mecz ten oubyi się Pittsburgu imieł

; wielki sukces iinansowy. Dla 2.000 lu-

dzi zabrakło biletów.

TEDDY, WIKTOR I TOMASZ

V/ czasie, gdy Teddy walczył Be Smi-

them, jego młodszy: brat, Wiktor, u-

biegał się o mistrzostwo amatorskie

Filadelfii, ale przegrał w finale. Jesz-

cze jeden Jarosz, 13-sto letni Tomasz

już również rozpoczynał treningi, ale

Teddy sceptycznie zapatrywał tię na

przyszlę karierę ^Tomasza uważajfc, że

jest on zbyt leniwy, aby został dobrym
pięiclarzeni.

^Następnym przeciwnikiem Polaka L->1

Hofl Jcby — grośny bokser, sajiniijęcy
«•/.ołowe ii lic jeec w clicie wa|K średnich

Amorykl. Jarosz du logo ijintknnio nni'

.«iał drenować kilo nadwagi. Wulka. od-

była się również Pittiburgu. Prasa- na

ogół przepowiadała sukces' Polr.ka,
twierdząc, że prawa Jarosza jest zbyt
silna dla Ben Jebego.

. ZWYCIĘSTWO. NAD BEN JEBYM

5.000 widzów przybyło na ten poje-
dynek, który odbył się w 12-stu run-

dach. Przewaga jarosza była komplet-
na, wygrał on 9 starć, dwa zremisował,
i jedno przegrał. Już od początku' wal-

ki widać było, że Jarosz panuje • nad sy-

tuacją.

W. drugiej rundzie Jcby otrzyiuał b.

?ilny swing. Było ¢0 uderzenie taić mo-

cne i cclnc, iż zdawało' się, że powin-
przynieść' w< efekcie nokaut. Jehy

jednak w mig orientuje się w sytuacji,
wpado w klincze, trzyma i jakoń pi-zc-
t»zyi:uijc kryzys,

'

Od tej pory walkri' przybrać swoi-

?ly ęharakte,r. Bun Jeby dąży wszystki-
mi siłami do walki vi awurciu, a Polak

do tego aie dopuszcza, odrzucając prze

ciwnika na odległość za pomocą lewych,

prostych. Jarosz stara' się ładować nwe

ciosy w głowę, a Jeby w żołądek.

. KREW.

Już od początkowych rund Jarosz za-

czyna mocno "krwawić, gdyż w
- awa'rcła

rozcina sobie górnri wargę. ^Kontuzja

Ja jakby dziwiła 'Jarosza, nie jcśE on

przyzwyczajony do knvi nit' rins»«' Sto-

czył już 70 walk, a to dtipiero fjyla je-
go druga kontuzja. Ri)z w ,pót!zntkńch
swej kariery miał rozcięty skórę,, nad

okiem. Świadczy to "b uniiojjlnouciacli
technicznych Polaka i o wulczcniu fair.

Większość bokserów o dużej ' tcfhnicc,
nigdy nie ulega kontuzjom,

W' 7-ej 'rondzie Jeby ótrayinnlMnjrdzo
celny i śliny cios',Jitóry «0 izu.cU na

liny, wkrótce piVyui Jcby aoi*tnj«
pędzony do rogu i gong ratuje go z

trudnej sytuacji.
;W 9-ym śSarciii Ben stawia wszystko

na jedną, kartę, przechodzi do ataku i

udaje się tiiu zadać bardzo iiioc.ny cios

w ucho, który jest'' specjalnością tego

boksera. Jarosz zostaje zepchnięty do

defensywy, usiłuje się- rewanżować,' »le

chybia. WrcsEcie trafiŁ w setpe» ale mi-

ino W • przegrywa rundę.
Był to jednak łabędzi śpiew Jebego

Jiięosz W '10-tej jest już znuw piiiieiu
sjluarji, .wzmacnia zaów -. teiriiió. Ben

odpowiada c.iosnmi w ( żołijilek,' któro'

jeilnrJc nic, wywolujii efektu.,
' i

Po Walce Ben JeJiy' 'oświadczył, P';

Jarosz okazał śię najgrożniejszyiir pi,','-
ciar^cin. w, jego kai-ici-zi-;

Dobra passa .Turuszu trwa . nfldnl.; I'»

l«k bije; w 10<i;iii rundneii Tonuiiy, lii<' ;

su, Frodlcj Hoiir/ii, nolwitituji; W 4-«'j,
rundzie .PcU- Lalzo, Wyi-ięźn net punH-
ly Litimatiu • i' Bud Soltisa. A

«cm Irwiijij" pWtiaktpcje odnośnie me-

o. iniiiiv,ostwo, iwinta -

z Dunddc;, 'O

walce tej następnym razem.
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PRZEGLĄD SPORTOWY 'Sir. S

zwycięża nieznacznie AZS Warszawa
Akademicy bijq łatwo TUR

ŁÓDŹ,'11. 1 . (Tel. wł.) Przez dwa

dni bawił w Łodzi zespół koszykarzy
AZS-ti warszawskiego, który rozegra}
tu merze o mistrzostwo ligi. W pierw-
szym .«potkaniu gośc

!
e pokonali łatwo

•miejscowy TUR 46:30 (32:12). War-

szawiunie, mając przez większą część
przebiegu 9pot.k2n.ia zdecydowaną pr/.e-
wai?, jedynie w pf wnych okresach gry

n:.'.rafin]i na "*o,pór zawodników gos.po-

darzy i wówczas dopiero gra stawała -iię
rónnorzgdna. Turcwcy nie potrafili 'o-

panować się nerwowo, czym należy tłu-

maczyć do pewnego stopnia wysoką
priegraną. Na szybką grę warszawii-

kó v opowiadali przewlekłymi kombina

fjami, które przy poprawnym kryciu
gości, okazały się zgubne dla zespołu
TUR-u .

1
.

Najlepszym zawodnikiem w drużynie
warszawskiej był Jaźnicki, zdobywca
24 koszy. Dzielnie sekundował mu Po-

piołek. Sędziowali pp. Ebcrhardt i Mo-

ehnacki s Krakowa.

W drugim dniu AZS Warszawa spot-
ka! się z leaderem tabeli ligowej YM-

CA Łódź. Na wynik Lego meczu czeka-

ły, niewątpliwie, wszystkie zaintereso-

wane powyższymi rozgrywkami kluby.
Teoretyczne obliczenia nasunęły słusz-

ńt uwagi, że od końcowego rezultatu

tego właśnie spotkania może być uza-

leżniony dalszy los drużyn, pretendują-
cych do tytułu mistrza Polski.

Mecz wywołał w Łodzi niebywałe za-

interesowanie. Przy nieustannym dopin
gu, przerywanym dość często głośną j
krytyką pod adresem sędziów, mini-

malne zwycięstwo odnieśli łodzianie

28:25 (25:15). Wynik ten najwyraźniej
wskazuje, iż walka między obu tymi ze-

epo.ami była zupełnie wyrównana i o

zwycięstwie musiał zadecydować zryw

bardziej wytrzymałej kondycyjnie dru-

ayny, względnie szczęście w strzałach do

kosza. I istotnie. Drużyna YMCA na 5

mhn;t przed końcem potrafiła zapewnić
sobie przewagę punktów (25:23) i koń-

cowym zrywem- osiągnąć zwycięstwo.—
Mscz z ruwnyra powodzeniem mógł
zakończyć się i porażką łedzian, gdyż
goście okazali się zespołem szybkim,
twardym oraz grającym planowo.

Najlepszym zawodnikiem w drużynie
warszawskiej byl Jaźnicki. Na niego
„adresowano" więc większość podań.—
Łorl<.-

:
- .nie byli słabsi, niż na poprzed-

nich meczach;- Jedni tłumnnzę -to prze-

męczeniem na obSzie" przygotowaw-

czym. Wydaje się nam jednak, iż ło-

dzianie wypadli optycznie słabiej, po-

nieważ natrafili na równorzędnego prze

ciwnika. Ponadto drużyna YMCA prze-

chodzi na Uw. styl gry amerykański,
polegający na dokładnym kryciu prze-

ciwników. Popełniono tu zasadniczy
błąd. Ymciarze trzymają się sztywno

reguły powyższego stylu i w momen-

tach decydujących w ofensywie, zapo-

minają o wysuwaniu się na dogodne pó-
zycje, co jest- podstawowym warunkiem

w grze każdej gry zespołowej. Ponad-

to łodzianie Ustępowali AZS-owi pod
względem ssybkiej orientacji, gdy cho-

dziło o przeprowadzenie błyskawiczne-
go ataku.

Mecz rozpoczął się niespodzianką,
gdyż AZS w swych pociągnięciach po

trafił,zapewnić sobie przewagę koszy
i uzyskać prowadzenie. Stosunek

strzelanych koszy będzie najdokład-
niejszym odzwierciadleniem

tycznej walki:

YMCA — AZS 15:15 do przerwy,

15:17, 15:19, 17:21, 19:23, 21:23, 22:23,
24:23, 26:25.

Ten ostatni stosunek decyduje naj-
prawdopodobniej o zwycięstwie, gdyż

dopinguje zawodników łódzkich 1

Dowgird ustala wynik*na 28:25.

Kosze dla Łodzi zdobyli: Maleszew-

ski 5, Ulatowski 4, Żyliński 2, Dow-

gird 10 i Barszczewski 7. Dla Warsza-

drama-iwy: Popiołe.k 4, Jaźnicki 9, Słyk 2,
Truszkowski 6, Drze woszo\yski 4.

Sędziowali, dopuszczając często i

niepotrzebnie do ostrej gry, szczegól-
nie ze strony ambitnych zawodników

AZS, Eberhardt

kowa.

Mochnacki z Kra-

zapewiadcx wrogom sławne lanie
(Od własnego korespondenta)

Budapeszt, w styczniu.

Widzę wysiadającego z tramwaju wy-

sokiego blondyna i oczom nie wierzę.
Przecież to Asboth! A już chodziły
plotki, że popularny „Jozska" definity-
wnie wycofał się ze sportu, a dziś do-

gorywa w sanatorium Matry.
— Bardzo niedobrzy są ludzie —mó-

wi Asboth. — W swej złofliwości po-

sunęli się nawet do uśmiercania mnie.

! Prawie wszyscy przeboleli już moje
wycofanie się z czynnego życia sporto-

wego. Sprawa jednak wygląda trochę
inaczej.

— Zaczęło się od Riwiery, na którą
pojechałem bez żadnego treningu i

szedłem wyłącznie na wygraną. Tam też

wygrałem z Drobnym — obym nie wy-

grał wówczas! Drobny grał pir-knymi,
długimi piłkami wyłącznie na styl, ja
zaś formalnie boksowałem się. Tournee

po Riwierze przyczyniło się w wielkim

stopniu do poprawy formy wielkiego
Czecha, mnie zaś wyprowadziło z rów-

nowagi już do końca sezonu. Teni-iita

nigdy nie powinien grać na siłę, bo sta-

nie się z nim ta sama historia, jakg ja
sam w ubiegłym sezonie przeżywałem.

— W końcu stycznia pojadę znów na

Riwierę i teraz będę starał się położyć
naciek wyłącznie na styl i kondycję. W

Wimbledonie, Paryżu i na Davis Cupie
postaram się stanąć już w pełnej for-

mie, a wtedy... przyzwyczają się moi

przez Częstochowę
'częSTOĆHOWA^IŹ.l'."' (Tel." wł?}.'"w"mi-

strzostwach piłki' siatkowej częstochowskie
go okręgu padły wyniki: AZS — Stradorn

2:0, Gnaszyn — Zryw Kamienica Polska

2:0, Polsko- YMCA — WKS Orzeł 2:1, Skra

Dom Kultury Raków 2:0.

W koszykówek Lot Konopiska odniósł

wysokie zwycięstwo nad Legionom 42:14

(18:8). Punkty dla Lotu: Gajczyl; 24, Fur-

manok 12 l ścieblcr 6. dla legionu: Szu-

dej, Klama i Malik po 4, Kapierak 2.

•fo Przy udziale 15-tu drużyn rozpoczęte

zostały tegorocine mistrzostwa tenisa sto-

łowego. Pierwsze wyniki: YMCA — Legion
9:0, Skra — Drukarz 9:0, Milicyjny —

Orrci 8:1, Stradom — Papiernia 2:2, Raków

HKS 9:0, Victoria — HKS 9:0.

W drodze powrotnej z Poznania ko-

szykarze Wisiy krakowskiej zatrzymają się
w poniedziałek w Częstochowie, gazie
rozegrajq mocz z reprezentacją lego mia-

sta. Wisła rozegra także mecz z repre-
1 zcntocjo Częstochowy w siatkówce.

9* '0

w konkursie „Kto zgsdnie"
'KONKURSOWYCH meczach pił-

i noincj można wyłowić paru

faworytów. Sicrclr.nuwuzanka powinna
zwycinłyć Hut:: Foliuj, głównie dzięki
ululowi własnego boisku. ZZK Katowi-

ce usa również szanse na zwycięstwo
nad TUR Dąbrówka, liderem klasy B.

Kolejarze przcclicdzą jednak c-padek
formy, lo leż rad-.iiny zabezpieczyć się
remisem.

Polania Sosnowiec nie ma szans w

ejiolkaniu z gliwickim Piastem. Bail-

d,n powinien bez specjalnego trudu

wygrać ze Ślą- .kiem se Świętochłowic.
Trudniej jest z wytypowaniem spotka-
nia Fcrrum — Pogoń Katowice. B kla-

sowy l-errum ma wicie szans na zwy-

cięstw, tym bardziej, że Janik obra-

ż-jny jest na swój klub Pogoń i nic wy-

Łlcpu;:: u a razie w jego barwach.

Nadepnę spclfcccue jest również za-

gadk.-j. Lmisrnia Bytom — Polonia Pie-

kary to spo-icci;io dwu rJ- .vnych zespo-

łów, z których każdy ma szanse na

zv,y;'->tvo.
W titeizn Kleofas — Milicyjny Ka-

towice typujemy raczej B-klasowy ze-

spól ai:.b"-nyr!i sernik:-. ;', ponieważ
Milicyjny przechodzi ostry spadek for-

my.

Lcchia Mysłowice powinna wygrać z

Y.';---:v\>li "iem Michałkowie?, bowiem

wliitij,' teren je.-t dla niej wielkim i-tu-

tern. imiwij: »W Mysłowicach
wygrać — to sztuka".

Ostatni mecz konkursowy to f,potka-
ni? Nr.;:r.- .o{h: Lipidy S^odj Biclsso-

wice. Zgoda ';••« rcwelncjy turnieju i

wyc1i:ninowała ostatnio AKS. Ale i

Tą przód jest w dobrej formie, skoro

wczoraj xv meczu towarzyskim pokonał
len san: AKS w pełnym składzie 3:0,
f.^ .dzimy więc, że r-potkanic swe ze Zgo-
dą wygra.

Wf

p

przeciwnicy do nieuchronnych
żck (sic?) (Wier.)

84 rekordy
pobite

w ciągu roku

AMERYKAŃSKI Związek Lek- \

koatlctyczny zatwierdził 84f

rekordy ustanowione przez lekko-

fitletów amerykańskich w 1947 ro-
'

kn. {
W biegach są to przeważnie re- i

kordy yardowe f rekordy w hali. Z i

rekordów metrowych należy zano-1

tować: 200 m pi. Dillard 23,3 sek., S

sztafeta 4 X 100 m San Antonio {
AC (Martinsen, Samuelson, Ławler, I

Parker) 40,9 sek., sztafeta 4 X 400 ]
m Los Angeles AC 3:15 min. j

Gorzej jest z lekką atletyką ko- |
biecą. „Wake up, Miss America" |

Czescy pływacy
.'1 •#-

na pożegnanie bijq Slqsk
Ostatni występ pływackiej reprezen

tacji czechosłowackiej w Polsce, któ-

ry miał miejsce- w Bytomiu, zakoń-

czył się ponownie ich wysokim zwy-

cięstwem, Tym razem pływacy cze-

chosłowaccy wystąpili pod firmą re-

prezentaji Pragi, a przeciwnikiem ich

była reprezentacja Śląska. Goście od-

nieśli bezapelacyjne zwycięstwo w sto

sunku 106:47. Zawodnicy polscy, a

specjalnie nasze panie, zawiodły cał-

kowicie, zajmując we wszyutkich kon

kurencjach dwa ostatnie miejsca.
Wyniki techniczne: 100 m stylem

klas. panów: 1) Linhardt II (Praga)
1:13,4! 2) Linhardt I (Praga) 1:15,8; 3)
Szołtysek (Śl) 1:20,6; 4) Langer (Śl)
1:22,8.

100 m st. dow. panów: t) Bubnik

A2E

kiej YMCA z warszawskim AZS

na jego terenie powinno przynieść zwy-

cięstwa , akademikom, za czym przema-

wia nie tylko większa sala, na której
AZS lepiej się czuje, ale również i o-

etatni jego mocz z łodzianami, który
YMCA wygrała wprawdzie, ale niezna-

cznie, minio własnego boiska.

W drugim {potkaniu KKS Poznań 2

gdańską YMCA, zdecydowanym fawo-

rytem są poznaniacy, zwłaszcza, że w

ostatnim meczu z Wisły wykazali dobrą
formę.

O ostatniej niespodziance w Szcze-

cinie i po pokonaniu Śląska przez

tamtejszą reprezentację, trudno stawiać

horoskopy odnośnie najbliższego spot-
kania Warszawa — Śląsk. W każdym
razie, jak widać, handicap własnego
ringu ma wielkie znaczenie.

Wydaje się nam, że mecz w Katowi-

cach może się skończyć remisem. Są-
dzimy, że" War-zawa powinn- zdobyć
punkty w muszej, piórkowej, średniej
i ciężkiej. Nie jest jednak wykluczony
sukces Warszawy, jeśli dajmy na to eks-

perymenty z wystawieniem lladcmache.

ra do półśredniej zawiodą. W ostatnim

meczu Warszawa — Śląsk w Radomiu

j wygrała drużyna stołeczna.

N3 innym miejscu znajdą czytelnicy
Układy obu drużyn i niog| więc ocenić
'

snanse obu drużyn, porównujfc siły po-

szczególnych bokserów

BYDGOSZCZ 12.1. (Tel. wł.). W niedzielę
rozegrane zostały w Bydgoszczy finały
mislrzostw siatkówki kl. B . Do zawodów

stanęli finaliści z czterech grup: MKS Ino-

wrocław, AZS Toruń, KKS Ruch Chojnice
i rezerwy Zjednoczenia. Najlepszym zespo-

łem okazał się AZ3 Toruń, który zdobył
mistrzostwo I wszedł do kl. A .

— wołają dziennikarze i stwierdza-

ją, że poza murzynką Alice Co-jj (Praga) 1:02,3, 2) Marik (Praga) 1:04;

*! 3) Ramola (Śl) 1:05,3; 4) Fudała (Śl)
i 1:07,6.
i 400 m st. dow. p3ń: 1) Becvarowska

(Praga) 6:39,5; 2) Mukova (Pr) 6:41,4;

rewelacją turnieju
m

BYTOM, 11.1 (Tel. wł.) . W ubiegłą
niedzielę w ramach turnieju trzech okrę-
gów rozgrywane były jedynie mecze w

Opolskim i Zagłębiowskim OZPN-ie.

Drużyny śląskie w dniu tym pauzowały.

Na terenie Śląska Opolskiego z uzy-

skanych wyników wymienić należy dal-

sze zwycięstwo rewelacji turnieju — dru-

żyny kopafni Jadwiga z Biskupic — nad

jedną z najlepszych drużyn opolskiej A

klasy — Pogonią Zabrze 2:0 (1:0). Z

pozostałych wyników na wzmiankę za-

sługują: RKS Szombierki — Kopalnia
Ludwik 5:2 (2:2), Zjednoczenie Zabrze
— Wójtowianka 4:0 (3:0), AKS Rokit-

achman nie ma kogo wysłać do

Londynu. Twierdzą przy tym upar-

cie, że Walasiewiczówna będzie
startowała w barwach polskich w

Londynie mimo, że jest już obywa-
telką amerykańską. Coachman jest
zresztą też narazie dość słaba i jej
najlepszy wynik na 1G0 m by! w

sezonie 12,4 sek. Na olimpiadę ao

Londynu pojadą tylko te zawodni- j
czki, które osiągną minima: 100 m

12.4, 200 m 26 sek., 80 m pł. 12,3,
skok wzwyż 154 cm, w dal 545 cm,

oszczep 38,52, kula • 11.90, dysk
37,60.

. ,100 m klas! pań: 1) Prasilova (Pr)
1:29,3; 2) Kozova (Pr) 1:32,6; 3) Kale-

towa (Śl) 1:37,5; 4) Blehmówna (Śl)
1:38.

100 m st. dow. pań: 1). Kubisova

(Pr) 1:20;8; 2) Becyarowska (Pr)
1:23,8; 3) Niedzielówna '(Śl) 1:23,9; 4)
Liszkówna (Śl) 1:24,1.

Sztafeta 3 X 100 st. zmiennym pa-

nów: 1) Praga II — .3:42,3; 2) Śląsk I

3:43,9; 3) Praga I — 3:47,5;. 4) Śląsk
II — 3:52.1.

W meczu piłki wodnej reprezenta-

cja Pragi • rozgromiła Śląsk 14:0 (8:0).
Z. Olesiuk

Pillrime
WmełtawitĘ
weizli na boisko

3) Liszkówna (Śi) 6:42,5; 4) Bemówna

(Śl) 6:48,7.

100 m st. grzb. pań: 1) Groskopfova
(Pr) 1:30, 2) Pistelakova (Pr) 1:32,8; 3)!
Szymikówna (Śl) 1:35,6;
(Śl) 1:36,5.

100 m grzb. panów: 1) Kovar (Pr)
1:13,4; 2) Koucurek (Pr) 1:16,2; 3)
Wąs (Śl) 1:17,7; 4) Langer (Śl) 1:18,1.

200 m dow. panów: 1) Bartusek (Pr)
2:30,6; 2) Bubnik (Pr) 2:30,9; 3) Kałuża

(Śl) 2:33,2; 4) Zimny (Śl) 2:43,3.

WROCŁAW, 11. 1 . (Teł. wł;) Piłka-

rozpoczęli sezon. W pierwszym me-

czu drużyna WUZ pokonała drużynę
Pafawagii 3:2 (2:1). Bramki dla zwy-

4)'lĆaietoWa' ci i' zciw zdobyli: Bajer 21 Piacaewski
' 1. Dla Pafawagu bramki zdobył Myska

z Lignicy.

Miejscowa Polonia pokonała repre-

zentację miasta 5:3 (3:1). Bramki dla

Polonu zdobyli: Kusz, Kozuba, Cichy,
Kierych i Maniura. Dla pokonanych»
Sendek 2. i Kulisz 1.

Poznania i Gdańska
We jlę rfruitignom Krukou/a

GDYNIA, 11.1 (Tel. wł.) . W Gdańsku Kolejarze rozegrali spotkanie bardzo

odbyło się spotkanie o mistrzostwo ligi dobrze
«aktycznlo. Narzucili od początku

, . . •*,-»»•/-.» meczu szybkie tempo, a mając odpowied-
koszykowej między miejscową 1MCA a nią ||oSĆ punktów zapewnionych pofolgo-
AZS Kraków, zakończone zwycięstwem
gospodarzy 47:32 (25:10). Pierwszy mccz

między powyższymi zespołami, odbyty w

Krakowie, zakończył się zwycięstwem
AZS. Zrozumiałe więc jest, że mecz miał

duże znaczenie dla drużyny miejscowej,
bowiem przegrana równała się spadko-
wi z ligi. YMCA dowiodła, że jest jed-
nakże drużyną lepszą, stojącą na wyż-

wali, zostawiając finisz na drugą połowę.
Usprawiedliwieniem tak wysokiej poraż-

ki drużyny Wisły był pech jaki prześla-
dował zawodników krakowskich. Po zmia-

nie stron wiślacy wzmagają tempo gry.

Zmniejszają różnicę punktowy do 10 —

jednak ostatni zryw kolejarzy przynosi Im

pełny sukces. Punkty dla ZZK zdobyli:
KolaśnieWski 24, Grzechowiak 14, Jarciyń-
ski. 10, Kacprzak- 3,, Śmigielski 4. Dla po-

konanych dr Stok 14, Kowalówka 11, Ariet

S, Pawlik 2, Szostak 1. Zawody prowadzili
dobrze, sędziowie Czmoch z Warszawy i

Staszak z Poznania.

nłca — ZZK Gliwice 3:2 (2:1). (

Niespodziewana porażka drużyny A-kla poziomie technicznym i o lepszej
sowej z zespołem C-klasowym. LKS Lu- ^Pozycji strzałowej. Do przerwy urze-

blinicc - Kresowiak Kluczborck 2:0 wa Sa miejscowych - wysoka. Do.kona-

.(1:,0). .Pogftń. J»Wdnik-dOdęa. JS.pźte.3:.» , «czególnle^
(1:0), Zryw ZnUcłków .

— OMTUR.Qlza ° 0
- - *''-1

-
1

z USA
W telegraficznym skrócie

- i-.- iv-:,. u*-* -

m ^Australijscy obawiają n%

Szymanowski. Szczególnie MariaVskf^l^d^niieli dolarów na tidział^^Fucha^

Racibórz 6:4 (4:1), Chrobry (Proszowi-
ce

— Bolko Nowa Wieś 8:0 (6:0), Atom

Głuchołazy — KS BiaJa 5:1 (1:0), Po-

lonia Głąbczyce — Wicher Nędza
3:3 (2:2).

Pierwsza niodziola rozgryv/ek w piles
koszykowej o mistrzostwo okrągu poznań-
skiego dla drużyn męskich przyniosła na-

stępujące wyniki: Warta l-B — HCP Po-

znań 40:13 (18:7), KK3 Rawicz — ZZK l-B

Poznań 32:15 (17:?), Warta 'l-B — KKS Ra-

wicz 34:31 po dogrywce.
Mistrzostwa w siatkówce pań okrę--

gu poznańskiego w pierwszej turze przy-

niosły następujące wyniki: ZZK Poznań —

KKS Jarocin 2:0 (15:12, 15:7) AZS Poznań
— KKS Jarocin 2:0 (15:0, 15:11), Warta Po-

znań — AZS Porr.ań 2:0 (15:13, 15:14) ZZK

Pomań — V/srta Poinoń 2:0 (15:3, 15:5),
Warta Poznań — KKS Jarocin 2:0 (17:15,
15,5), ZZK Poznań — AZS Poznań 2:1 (15:9,
13:15, 15:10).

TABELA KOSZYKÓWKI
Tabela ligi koszykowej po ostatnich roz-

grywkach prrsdstawla się następująco:
glnr st. zwyc. st. koszy

1. YMCA , Łódi

2: AZS, Waiezawa

3. Wisła, Kraków

4. Warta, Poznań

5. KKS, Poznań

6. AZS . Kraków

7. YMCA, Gdańsk

8. TUR, Łódi

9. Znicz, Pruszków

5:0

4:1

4:3

'4:2

3:5

3:3
1:5

1:5

0:5

189:11«

194:159

314:285

203:208

205:133

208:224

208:252

188:231

104:180

promotorem wszystkich akcji w obronie

i v/ ulaku. Bardzo groóne były 'jego
strzały z dużej odległości, które przy-

niosły już przed przerwą* dużo punktów.

U gości, mimo dobrej gry w polu
szwankowała celność w strzałach.

Punkty dla miejscowych zdobyli:
Markowski 11, Tyszewski 11, Szymanow-
ski 9, Narkiewicz 9, Markowski II 4, Le- 1 której gra Wolanin, PAAC, wygrała z

lonkiewicz 2 i Tyszkiewicz 1. Dla gości: chicagowskimi Czechami 4:2.

Rozpfdowski 12, Paszkowski 10, Obucho !
~k Angielki Joy Gannon i Jean Quer-

wicz 7, Lipiński 2 i Nagórski'1. tier, które trenują w Kalifornii pud

Sędziowali drobiazgowo, ale dobrze: I okiera Tom Stow mają być po-

pp. Koiciekki i Misiak Łódź, nie do- i slrachem Euro PywI'rz>'M, >TM Eezonie
-

rze Davisa 1948. Nowy zawodowiec

Pails ofiarował swą pomoc finansową,
która została odrzucona przez związek
australijski.

•fc La Beach wygrał 100 metrów na

igrzyskach P.inainerykańskicłi w Lima

(Peru) w czacie 10,5.
•^r Drużyna polskich zawodowców, w

w/iecferiscej
sBt€aK€sm§

Wycieczka wiedeńskiego Sportklubu
do Czechosłowacji zakończyła się dość

oryginalnie bo — przed sądem. Czterej
członkowie a między innymi trener klu-

bu słynny ińternacjonał Se6ta zostali

oskarżeni o naruszenie przepisów pasz-

portowych. Jechali do CSR na- obcych
paszportach. Przyznano im okoliczno-

ści łagodzące z uwagi na to, że niesta-

wienie się na czas w Czechosłowacji epo

wodowałoby sankcję finansową w wyso-

kości 40.000 koron. Sąd skazał jedne-
go. gracza na 10 dni, innych na tydzień
z zawieszeniem na rok.

21 kraje zgłosiły udział w mlitrzo-
slwaeh 'iwldła w tenisie stołowym, kii-
ro odbędą ilę w Londynie. •

Ił kg ływnefet na człowieka mogl) ze-

brać z sobą zawodnicy francuscy no

'grzyska Olimpijskie do Londynu.

puszczajgc do ostrej gry.

POZNAN 11.1. (Tel. wł.). Waria — Wi-

sła (Kraków) 36:30 (14:15). Pierwszy wy-

stęp krakowskiej Wisły w Poznaniu o mi-

strzostwo Ligi koszykowej przyniósł jej
porażkę. Mecz przez cały czas odbywał
się w bardzo nerwowej atmosforze, pro-

wadzenie zmieniało się jak w ka:ejdosko-
pie, a w ostatnich minutach szalone temp ,

o

obu zespciów porwało widownię, która

silnie dopingowała miejscowych.

Zespół krakowski przowyższał warclarzy
my4lq przewodnią w akcjach. Warciarze

natomiast lepiej wytrzymali tempo, a w

decydującym momsncls umieli clę zdobyć
na finisz. Oba zespoły wykazały Jednak

clabą dyspozycję strzałową. Z drużyny po-

znańskiej wyróżnili się Dylewlcz i Urba-

nowicz w obronie oraz Ruszklewicz w si-

taku. Krakowianie mloll swój najsilniej-
szy punkt w 'd-rze Sztoku. Punkty dla zwy

cięzców według protokółu zawodów zdo-

byli: Ruszklewicz (10), Oylowicz (8), Ma-

tysiak (7), Urbanowicz (4), Pawlicki (3),
Szymura i Dziel (2), dla pokonanych za§
dr Stok 12, Ariet 9, Hegorle 7, .Pawlik 2.

Zawody prowadzili sędziowie Ćzmoch z

Warszawy oraz za zgodą obu drużyn Mu-

szyński z Poznania. Drugi bowiem wy-

znaczony sędzia na mecz nie przybył.

ZZK PoznaA — Wisła (Kraków) 51:16

(33:12). Drugi występ krakowskiej Wisły
tym razem z poznańskim ZZK zakończył
się ponowną porażką drużyny krakow-

skiej. Tak wysokiego zwycięstwa ZZK w

spotkaniu mistrzowskim z Wisła nikt z

obecnych się nie spodziewał.

' Ostatnia Rihg Record Book zwana

w Ameryce „biblią boksu" nie zawiera

wyników walk Joe Walcotla. Wydawca
Nat Fleischer ma zwyczaj pobierać małe

opłaty od bokserów, którzy są umiesz-

czeni w tym almanachu. Widocznie Joe

Walcott nie zapłacił.

•fc Oscar Soderlung, dziennikarz

szwedzki jest obecnie w Nowym Jorku,
gdzie jest do pewnego stopnia szefem

propagandy Olle Tandbergai

•fc Dick Smith były mistrz olimpijski
w skokach do wody, pamiętny 7. wy-

stępów v/ Warszawie (z Siinuiką) jest
obecnie trenerem piłkarskim.

W Nowym Jorku wprowadzono no-

wy przepis do walk zapaśniczych. Zawód

nik, który wyrzuci swego przeciwnika z

ringu, przegrywa przez dyskwalifikację.
* W r. 1947 zmarło kilku światowej'

sławy sportowców in. in. Benny Leonard

b, mistrz świata wagi lekkiej, Meredidi

Colket olimpijczyk w 1900 r. (tyczka),
Leonard Spence b. rekordzista świata w

. „ , , PARYŻ, 11. 1 . (Tel. wł.) Ostatnia
* Jadwlga Czacek }esl Jedyn « niedziela przyniosła nastfpujace rezul-

niczką polskiego pochodzenia walcząc, łaly v/ p;erW8Zej lidze franclIskiej.
na ringach amerykańskich. Ostatnio Renni!S __ Reims 1;0 (poruika jca<,era
przegrała z subtelną Liii Mae Wong (nie j Ialłeli) który jednak

^ ^

, t | 'o prowadzenia), Roubaix — Lille 1:5,
* Drobny niesłusznie narzeka w pra- Marseille - Nancy 5:0, Setę - Slr^s-

sie czeskiej na brak zainteresowania-je- bourg 3-2 lEwchaus

Brazy^^ł
Argmyłile.

drus

P^zitfiń

W dniu 18 lun. w Poznaniu odbędzie
się spotkanie bokserskie Łódź—Poznań.

Przypuszczalny skład Poznania , bf»Izie

następujący: Lidlke, Szymański, Penke,
Adamski II, Adamski I, Sobczak,. Ko-

łeczku i Szymura.

Mimo mrozu drużyny warszawskie roz-

grywają jeszcza mecze piłkarskie, szyku-
jąc się do nowego sezonu.

Okęcie — Sparta 3:10 (2:ł). Niespodzie-
wanie wysokie zwyclrctwo Sparty, dla któ

rej bramki zdobyli: Orłowski (5), Przyby-
łowicz (4), Siadkowski (1), dla pokona-
nych Kowalski (2) I Makowski .(1),

Po zowodaeh zwrńcillimy tlę do pre-

zesa Sparty p. DomaAsklogo 2 pyta-

niem, ca wpłynęło na formę Jego dru-

żyny, przeciął kilka tygodni temu O-

kętie było xupofnle równorzędnym >e-

spotom.

Odpowledi była krótka: „Zapraw* tl-
mowo prowadzona pnci tronera Fory-
sia", v

Okatuje tlę, io Jedynie Sparta zro-

zumiała csi prowadzenia zaprawy, zor-

ganizowanej przoz WÓZPN dla wszyst-
fclcli klubów Okręgu.
Wynik lui Jastl

ł--|lkarieł Ocknijcie ilęl I w slmln rów-

nież nalały trenować! (C).

procesy sąaoi e..

W związku z odrzuc&nvin proioalcii; w

sprawie weryfikacji incczu z Polonią
świdnicką zarząd ZZK Poznuń wytoczył
sprawę sądową przeciwko ob. Łuczakowi,
który pierwszy doniósł ówczesnemu

kKS-owi, ie w drużynie Polonii świdni-

ckiej grali zawodnicy uicupruwnieni. ,

Oskarżenie ZZK zarzuca ob. Łuczako-

wi, że wprowadził zarząd klubu w hład

i naraził klub na wysokie koszta. Koz-

prawa sądowa odbędzie ,się w Poznaniu

w Sądzie Grodzkim we wtorek dii. 13 bm.

go wyprawą południowo • amerykańską.
Wszystkie dzienniki podawały swego

czasu, że Drobny przegrał z jednym pa-

f-osofr<yffv£e
w Pucharze Davisa
2 iuścąo

Do chwili obecnej w strefie europej-
;kiej do rozgrywek o Pucliur Davisii

zyłouilo się 10 puńsiw (ni. in. Polska).
Termin ostateczny zgłoszeń upływa' 31

bin., losowanie zaś odbędzie się w Wa-

szyngtonie 2 lutego (a nie w styczniu,
jak mylnie podawaliśmy).

Montpellier, 1:0,
Racing Paris—Red Star 2:1, Alcs — St,
Eticnne 2:2, Sta de Franęais —

1 Tou-

louss 2:1, Metz — Cannes — nic odbył
się, '

W tabeli prowadzi Reims, mając na

19 gier 29 punktów,'przed Lille 19 gier
28 punktów i Marseille 18 gier 2fi pkt!

WARUNKI PRENUMERATY

mieslitesnle

kwartalni»
. . . ... . . ił n„
• • •

. . . II JM.-

Wplaćat wyl^cmlo na arfran ftdmłnlsłra.
c|l - Werssawo, ul, Motioiowoko I
„Praoa^d Sportowy; kanio P H O. I »»2)

C!NV OatOUlN
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drołej.
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^..górale śmiali się z pokracznych i gro-

teskowych sylwetek pionierów nar-

ciarstwa..."

NA poezrtku mówiono, ie w zimie iy braterską pomocą innym, nowyia klu

w ogóle w góry chodzić nie należy. ( boru.

Bo to i śnieg za duży i zresztą licho

wie co może się zdarzyć. Niezdobyty
Kasprowy T ierch błyszczał śnieżną po-

krywą, a legendarne tereny zjazdowe
Goryczkowej i Kondratowej nie ogląda-
ły • ani jednego turysty. Tatry stały jak
et:;!owy mur, groźne.

Ale w roku 1S73 znaleźli się tacy, któ-

rzy założyli klub narciarski, pierwszy na

iiemizch polskich, naturalnie w Zako-

panem.

Górale śmiali się z pokracznych i gro

teskowych sylwetek pionierów narciar

stwa. Żyjący do dziś 93-le'.ni nestor nąr

eiai-Łtwa Barabasz urządza pierwsze kur

i instrukcje.

,... dynastia Marusarzyrozpoczyna zażar-

ty, długoletni bój s Norwegami..

Aż buchnęło jak płomień. Falanga nie.

kończąca się talentów: skoczków, biega-
czy, zjazdowców, slalomistów itp. Zagę-
ściło się od polskich nazwkk w zafrra

nicznych biuletynach narciarskich. Ma

rusarze, Motyki, Gnsienice poczynają do.

ścigać, ba bić zdrowo różnych Szwajca-
rów, Włochów i innych. Dynastia Maru-

sarzy rozpoczyna zażarty długoletni bij
z Norwegami wgryzając się iueus"ępli'
wie w niezdobyte pozycjo likandynaw'
skie. Trójkątny znaczek SNPTT obok

koszulki s białym orleni poczyna być
szeroko znany zagranicę. Bo w kraju
wiedzą już wszyscy, że w SNPTT to ta-

nie asy i mistrze.

Ustalają się 5w« nazwiska oto

eliwałą i szacunkiem: śp. Bronka Cze-

cha i Staszka Marusarza.

WOJNA

Nikt s SNPTT nie został na boku. Za-

wodnicy, zarząd i sympatycy witlrzg w

kampanii wrześniowej w różnych puł-
kach, batalionach i kompaniach. Po klę-
sce

—

non omnis moriar — „bez góry"
do Francji. Niesie ich po całym świecie.

Na polach krwawych klęsk francuskich,
w zdyszanych walkach na piaskach libij-
skich, pod Tobrukiem, Bcngazi i na Sy-
cylii, pod Monte Casino, nad Oką i w

bojach powietrznych nad Anglią nieraz

krew ckknęca z przestrzelonej piersi
tbtoczyła obok tęczy orderów, skromny
irójkącik SNPTT noszony wiernie na

Jrogach tułaczki wojskowej.

^Za naszą wolność i waszą'
4

— głosiły
dumnie napisy na sztandarach.

„A bijże go psiomkrew — juhuuu!"
— darł się kapral z Zakopanego w na-

tarciu pod Tobrukiem. Jak na hali za

owcami.

Z POWROTEM

Po wojnie zorganizowali się pierwsi.
Jeszcze w huku dział bijrcych na fron-

cie orawskim odbywają się pierwsze za-

wody w Zakopanem. SNPTT startuje i

rozpoczyna swój marsz.

Z wszystkich końców świata, z wsxyst;
kich wojsk wracają sławni zawodnicy:
Marusarz, Kula, Krzeptowscy, Zubki. Są

znowu pierwsi na każdych zawodach:

Zakopane, Karpacz, Bańska Bystrzyca,
Chamonix, JJavos.

ją śnieżny sport winni wstąpić do domu

centralnego PTT w hotelu „Morskie
Oko" i zobaczyć trofea i nagrody klubu

zdobyte pracę lat czterdziestu. Tam też

na honorowym miejscu wisi portret

samo myślą zawodnicy SNPTT, udając
się na skocznię i trasy zjazdowe.

Jak; pójdzie Jasiek? — pytam Ku-

lę przed skokami.
— Iii, wkroimy im ze Staszkiem i D»

Bronka Czecha, pierwszego między nar- nielem —odpowiada ze spokojem, snia»

ciarzami Rzeczypospolitej.
1

nijąe narty.

I wkre ; li rzeczywiście. I wkroją da-

ZAWSZE CI SASn

„Szanujcie nas

Do zwycięstw przywykli wkraczamy Py Pod słońrem

.Jo was..." — śpiewali-polscy szwoleżero-,
sc

y z SNPTT,
wie gwardii w epoce napoleońskiej. Tak j

lej. I w Zakopanem .i w St Moritz Sm

dynę na świecie bractwo, najmilsze clił®

narciarze zakopiaft»

Z. M.

Przyszłość SNPTT. który niema 8 lat

niech się wróci ku matce" — Zdzisiek

Motyka rozdaje narty juniorom

Klub rozrąsta się, odbudowuje; rosną

kadry młodzieży, powiększa się ilość

nart i sprzętu. Wszys.cy, którzy kocha-

rr.dwycfc 12 — 15 Sutego

SNPTT wzrasta do liczby 150 człon-

ków a poczyna nabierać Enaczenia iv ło-

nie PTT.

WYJŚCIE NA ŚWIAT

Kok 1912. Pierwszy start zagranicą
Śp. Hen:-/: Bednarski startuje w bar-

wach , 'SIYVXT W biegu zjazdowym W

Kfitzbuechel w Austrii zajmując jedno a

czołowych miejsc. Bednarski w zawo

dach tych używał nart turyatycznych ?

pełną metalową więźhą.
Równocześnie poczynają.startować bra

cia Scbicle, dr Mąćqdżiński i eiajrułod
ał jnk Franek i Józek; Bujakowie, Sta

szek Zubek.

CHWAŁA

Po pierwszej wojnie światowej nar-

ciarstwo polskie poczyna nabierać roz-

pędu. SNPTT kroczy na czele wzbiera-

jącego nurtu — jej instruktorzy uczą,

jej zawodnicy startują, jej młodzież

klubowa wydaje wciąż nowe talenty. Siu-1

W Szklarskiej Porębie odbędą się,
jak dono iliśmy, w dniach 12—15 lute-

go br. Trzecie Mistrzostwa Narciarskie

Związku Robotniczych Stowarzyszeń
Sportowych. W imprezie spodziewany
jest udział ponad 400 zawodników klu-

bów robotniczych a młodzieży z całej
Polski,

Program obsjmujc: bieg piaski se-

uor^v,- 16 km, bieg płaski juniorów 8

ni, biey zjazdowy kc-Met, konkurs sko-

:ów otwartych i do kombinacji, kom-

binacja 3*pejfka, slalom, bieg sztafeto-

-y
— seriio-.iy 4X10 kni. bie.g sztafc-

jwy — juniorzy 4X5 km.

Niezależnie od tej imprezy program

'.mowy w Szklarskiej Porębie w bie-

jcym sezonie przedstawia się bardzo

interesująco:

16. 1. Zawody o odznakę sprawności
1". 1. Zawody okręgowa OMTUR. 13. 1 .

Konkurs skoków otwartych. 23 — 26.

I. Mistrzostwa Okręgowe Dolnośląskie-
go Związku Narciarskiego. 1 2. Zawo-

dy saneczkowe dla wczasowiczów. 2 . 21

Dzień Narciarzy. Zawody o odznakę
sprawności i odznakę zjazdową. 7—8 . 2 .

Zawody w konkursie skoków i kombi-

nacji alpejskiej o puchar Karkonoszy.
12 — 15. 2. Ogólnopolskie mistrzostwa

Zw. Rob. Stow. Sport. 24 . 2 . Zawody
saneczkowe. 27 — 29. 2. Bieg złożony,
bieg zjazdowy oraz konkurs skok iw.

6. 3. Zawody saneczkowe. 7 — 8. 3. Za-

wody o odznakę sprawności. 14. 3 .

Konkurs skoków otwartych. 21. 3. Za-

kończenie sezonu narciarskiego — bie-

gi o odznakę sprawności i odznakę wja-
zdową. Poza tym przewidziane są zawo-

dy jazdy figurowej na łyżwach i pokaz
jazdy na nartach za motocyklami.

B
ńczaję" mlslr^osiwa

Wydział Sportowy WOZB podał do wia-

domości terminarz ostatnich spotkań o mi-

strzostwo kl.' B: 17.-1.

— Radomiak II —

Skra; 18.1 Sierakowianka — Żyrardowian-
ka; 24.1 . Skra — Sparla; 31.1 Skra — Sie-

rakowianka; 1.2. -r' Żyrardowianka — Spar-
ta; 8.2 . Sierakowianka — Sparte.

*

Sobotnie spotkanie Skra — źyrardowlan-
ka pizyniosto zasłużone, lecz nieco za

wysokie zwycięstwo drużynis warszaw-

skiej w stosunku 15:1.

Wyniki: musza Sierpiński (Skra) uzyskał
nieznaczne zwycięswo nad Óstekim. Sło-

wik w koguciej pokonał Cyranowicza (2.) .

Była to najładniejsza walka meczu. Za-

awansowany technicznie zawodnik Żyrar-
dowlanki ładnie punktował czekającego
na okazję wypuszczenia decydującego
ciosu Słowika.

W piórkowej Pietrzak (S) zwyciężył
przez techniczny nokaut w 3 r. Kasprzaka
śiedziewski (Skra) wygrał w l?kkiej już
w drugim starciu dzięki dyskwalifikacji
Chmielewskiego ts zbyt niskie uniki I e-

takowanle głową. Anamiczna wa ka Jani-

kowskiego z Tepperem (2) zakończyła
sią nieznacznym zwycięstwem zawodnika

Skry.
W Średniej Draganiak (Skra) zmusił już

w pierwszej rundzie do poddania się
Gutkowskiego.

Pólci-żki Pietrusik nie rozstrzygną} spot-
kania z Czubakiem (ż) W ciężkiej Da-

bort (Skra) znokau'ował w pierwszej
rundzie Rak9zewskiego.

W drugim spotkaniu Sparta pokonała
w Radomiu rezerwę Radomiaka 9:7.

Punkty d!a zwycięzców zdobyli: Bart-

kowicz. Ko-ba-iński, Kostrzewa, Michal-

ski i łafoost (1).

Tabelka rozgrywek:

P-

9:1

7:J

4:4

3:11

3:9

st. p.

<7:1S

52:28

37:43

38:74

30:46

1. Skra

2. Sparte
3. Sierakowianka

4. Radomiak 11

5. 2yrardowianka
Na ostatnim posiedzeniu'Wydziału Spot*

towego WOZ3 przyznano dwa walkowery:
Sicrzo za mecz z Żyrardowianką orax".2y-
rardowiance za rewanżowe spotkanie:.!,
rozerwą Radomiaka.

•

Do WOZB zgłosiła się sekcja bokserska

RTKS Sarmata. Zaprawę pięściarską pro-

wadzić będzie znany na terenie Warsza-

wy sędzia bokserski Stefan Krasuckt.

Pierwszy trening odbędzie się w.najbliż-
szy poniedziałek o godz. 17-tsj w sali

Pierwszego Gimnazjum Miejskiego, przy

ul Młynarskiej 2 (C).

Sucha zaprawa narciarska

pod Tobrukiem

w łurnieju piłki ręczn?j SKS ów

WWARSZAWIE w gmachu Polskiej YMCA wzg'^dem Najlepsza w zespole Warsta-

odbył się trzydniowi , turnie] piłki wy było Wojewódzka i Pachlowa, w dru-

ręcznej spółdzielczych kilimów sportowych żynla Krakowa — Mamińsko. j
( udziałem ' przedstawicieli «11 miast. W Punktacja w koszykówco żeńskiej: 1)
turnieju jedynie-tódż, reprezentowana by- Warszawa 13 p'!ct., 2} Kraków 8 p., 3)
ła przez TUfc, w pozosISłych zai repre- Łódź S p.

lantiscjach Wystąpiły pciszczogó na SKS-y. t Koszykówka m-ska: tódi — Warszawa

Ogółem v(r tiirhleju wzięło Udział 210 za- 41:11 (17:(). Łódź, reprezentowana prżez
wódriiezek i żawodńlków/przy czym roze- ligowy TUR zwyci-żyla Warszawski SICS

grano. 48 "meczów". I zupełnie łatwo. Wyróżnił się w zespole
W ogó!ńej punktacji zwyciężyła Warsza- łódzkim Skrodzkl i Michalak, e w wer-

wa zdobywając nagrodę przechodnią pre-! azawsklm — młodziutki Wąsik
lesa' „Społem". 3. 2eri:owskiego, 47 pkł.. Punktacja w koszykówce męskiej: 1)
2) Łódź 24 p., S) Wrocław 13 p., 4) Re- , Łódź 13 pk., 2) Warsze-va 8 p., 3) Radom

xa bdwHe

tVuiyn — polceo

DOM SP. ŚWIT ZIANKA
^

P

ŁODt — PlolrSsovfsicQ Nr 83

domM3 p. , 5) Kraków '10 p, t) Grudziądz
Sp,7)Krosnon:Odra4p.

W tlnałach, które odbyły • s!ę'; w niedzie-

lę, wyniki były następujęce: -

Sialt:óv;ka żsAska: Warszawa — Gru-

dzi;dł. 2:0 (15:5, 15:13) Pierwszego' seta

wygrąły warszawianki zupełnie fałwo W

drugim prowadziły już -9:2, kiedy niespo-
diiowania Grudziądz zdobył pokolei 10

gier I on skoi.el prowadził 12:9 Po zadę-
tej wa'ce Warszawa wyrównała I óstatecz-

tile' wyg ala 1 seta! Z'zaspfołu warszaw-

S p., Krosno 3 p. (Z. W).

/Wfe
l^cz ZZK

Walne zebranie Ko!?j-wego Kl-.'l>u

Sportowego w Poznaniu do chwili jed-
nogłośnego udzielenia absolutorium dla

skkra wyróżniły się 14-Ietnia Parszniak, ustępujących władi odby'o się w atnio-

Wojswi-t V:a i Tkac.-yk, wiśn^wska W sferze bardzo spokojne i.

drużynie Grudilądza najlepsza była Fel-

ŁOWICZ 11 1. (Tel. wł.). Dzisiaj odbyły
siś w Łowiczu dwa sp-o .kanio mlądzy Ło-

[ wlckim OMTUR c drużyną „Vh" 2 Kutna

w siatkówce męskiej, i tenisie słotowyrn
Oba mecze zakończyły sle zdecydowa-

nym zwycięstwem gsopodarzy: w sia ków- '

cs 2:0, w ping-pongu 4:3. |
Drużyna hokejowa Łowickiego Klubu

Sportowego OMTUR. która zdobyła w ub.

roku miitizosiwo kl B ŁOZHL wyjożdża
na '.urnisj hokejowy klubów OMTUR do

Karpacza. ,

GDYNIA, 11.1 (Tel wł.) . W Gdyni
miejscowy Portowiec, który os'atnio

wykazuje dużą ruchliwość i inicjatywę,
rozegreł w sobotę i niedzielę dwa społ- j
kania. Sobotnim przeciwnikiem była dru |
żyna Grjfu z Wejherowa. W pełni za-

służone zwycięstwo odniósł zespół Por-

owca 10:6.

Przebieg walk (na pierwszym miejscu
zawodnicy Portowca): Szymczyk wygry-

wa na punkty ? Gniechem, Rajs II zwy- .

ciężą Millera, Pek pokonał Bryłę, Rajs 11

wygrał na pkt. z Jankówtkim, Stoją
przegrał wir. przez" k o. z Kowalskim.

W piłśredniej Wohki zremisował z

Grzechowiakiem. Urban nie rozstrzygnął
wr.lki z Kowalskim. WilgOsz przegrał ńa

pkt. ?, Borkiem. j

Następnego dnia Portowiec zmierzył
się z drużyną Mewa z Nowego Portu,
uzyskując zwycięstwo w stosunku 9:7. |

Wynikł techniczne (na pierwszym
miejscu Portowiec): Szymczyk wygrał
na punkty z Fiukiem, Milkę zmusza do

poddania się po dwóch rundach Szylin-
ga I. Po zażartej walce Rajsowi II przy-

znano zwycięelwo nad Pieńkowskim. Re-

mis byłby tu sluszniejszy. Pek nie roz-

strzygnął spotkania z Mikoszą —

po

drugiej rundzie walka została przerwa- ,

na na skutek kontuzji łuku brwi zawod-

nika Mewy., |

Sto ja zos*af zdyskwalifikowany w 'ru-

gi m starciu w walce Z Daroźewskim.

Wol ki poddał .się juź w pierwszej run-

dzie dobremu Cesarzowi. Urban prze-

grywa przez t k o w drugim starciu z

Rogińskim. Wilkosz wygrywa w pierw-
szej rundzie przez k o. as Gorlachem.

Nowicjusz Gorlaob przeważał na punk-
ty, ale nadział stf na cios i został wyli-
czony. W ringu sędziował dobrze p. Bu-

rant. (SK)

Grom — Starachowice. Sprawy prenu-

meraty zagranicznych' pism sportowych
załatwi Panu najlepiej księgarnia Trzaski,
Warszawa, ul. Marszałkowska. - Tam teł

otrzyma Pan informacje 6 polskich pu-

blikacjach, zajmujących się boksem.'

I. Ciochan. — Kętrzyn. Pierwszy humor

powojenny „Przeglądu Sportowego", uka-

zał się w lipcu 1945 roku. Numery; o któ-

re Pan prosi można nabyć w naszej
administracji, po uprzednim , wpłaceniu
300 zł na konto PKO f —1925. z zazna-

czeniem celu wpłaty.
Daty ukazania się książki pt.: „śladami

KUsOclńśklę0ft'V' niśśS^iy .ftle- możemy Pa-

Ol '"gśfcljjjjftte £j<rj?!'ijjs.
!''

Biegacz — Stargard. Przedwojenny
skład bokserskiej drużyny Warty: Kra-

kowski, Koziołek, Skałecjci, Ratajak,''Ja-
recki, Wyrzykiewicz, Szymura, Białkowski.

1. Mazurowski — Warszawa. Na przy-

szłość prosimy o naklejanie znaczków

pocztowych na korespondencją. Co' do

„wymiarów" bramkarzy, którzy. Pana' in-

teresują, radzimy zwrócić się do po

szczególnych klubów.

Skład p-ilkarskfej reprezentacji Polski

na mecz z USA pbdaliimy fuż ,w rubry-
ce „Odpowiedzi Redakcji" w 'n-rze 92 Z

dnia 17.11 47 r.

Krusz, tyrardów — Obłe drużyny znaj-
dują się w (II-ej grupie a nie w V-ej.
Wynik na boisku 4:2 (2:1) dla Wlch a W

!ej chwili rozegrano dopiero plerwszą run-

dę, druga rozpocznie się w marru.

Wa
-

:

-" P;-ktacja w siat'ówce żeń?i-lsj: 1)
Warszawa 13 p!:t. 2) ,W - law 8 p„ 3)
Gudri-dr.5 p..4)Łódź3p

£' "!:iSv!f-) mrstai Warszcwa — Wro:!aw

3:3 (":S, 1'5:f). Warszawa mlala już za-

pewnione miejree w ogólnej p-jnktacji

j Po szerokiej dyskusji nad nową nazwą

klubu przyjęto ostatecznie nazwę ZZK

Poznań. W dalszej części z(brania, w k'ó

rej już nie brali udziału przedstawicie-
le zarządu dawniejszej Pogoni, bo ci

ostentacyjnie opuścili salę, wybrano jed-
slaf ówki, bez wrg'cdu na wynik miczu nogłośiiie nowy zarząd, z prezesem dyr.
z, .Wrocławiem, zan-ata jednak i sercem Bronowskiiu na czele. Na kierowników
i wygrała łatwo. Najlepszymi na boisku i•• . * i• -u i

byli wartza,Manie Tumariowicz w Ścięciach ^ Łrano: ' F»"arska -

I ''BińkowsTcl w^obronie. i Skowroński, koLr-ka — Grodzki, bok-

Punt-tacja siatkówki męskiej: 1) War- seraka — Linke, lekkoatletyczna Kups.
szawa w pkt.. 2) Rs-<om 8 p. 3) Wro- ciężkoatl tyczna — Sob.k, gier sporlo
cław5r> 4)Łódź3p„5)Kraków3p„^.„„v , ,. , .

6) K.c-no n Cdra 1 p; |MCil ~ Wesołowski, pływacka — Kle

Renyktwiui ie''r>rB- . Warciawa — Kra- «e^wgen-
kćw !E:ł> (":!). Warszawianki odniosły'

^

wolnych głosach podano zebranym
z«(esydowane zy/ycięstwo nad k-akowlan. do wiadomości, że na walne zgromadzę-
kam., przewyższając |a pod każdym Ilie Poznańskiego OkrCBowego Związku

««dawca: ŁC. OMTUR, Warnawa | Pi,ki Noine i delrgaci ZZK wniosę za-

8»das*>l« Komitat
tadakcia • Atimli»*łtiaci»

»»»«»»*«. - MOKOTOWSKA I
nUFONY: S7I-H, |;0 n

Skrytka pacdowt tftf
IkUdi Braka.nlo OMIUt. Wanuwa

Siafei eiv nnła uWiadsa" K< in|ebałfllii
8—45210

sadnicze wniorki: 1) o wznowienie po-

stępowania co do odrzucenia przes PZPN

V eprawie weryfikacji męczu z Polonią
w Świdnicy (w razie Mwzględnienis pro-

lesiu drużyna poznańska kwalifikuje się
do ekstra klasy) i »mio?ek w eprawie

| utworzenia drugiej Ligi P«ńslwowej.

GDYNIA, 11.1 (tel wł) V/ Gdyni
-Jbyło s'ę towarzyskie spotkanie
pieść arsk

:

e między kombinowanym
zespołem M licyjnego, a m ejsrowym
•Czynem Mecz zakończył 6 ę zwy

sŁwcm M IiŁy;nc^o w stosunku 10:6. j

Wyn
:

ki: (walki odbyły się od papie
iowej do półć ężk ej —

na pierw-
szym m ejscu zawodnicy Czynu): Bla-

dz.kowski w papierowej zdobywa
dwa punkty w o. z powodu niesta-

wienia s
:

ę przeciwnika Stefaniak w

muszej pokonał na punkty Mackow a-

lsa Zawodn
:

k Mil cyjriego znalazł 3ie

w trzeć m starciu dwukrotnie na de-

sk Th.

W kogucie) Nowakowski uległ na

punkty Mik:! ios2Wsk''cmu.' Walka ta

tniała dramstyczny przebieg, przez

p!crwsze dwn otarcia wysoka przewa-

ga pięiclarzg M;łicyinegb który z pół

1dystansu i w zwarc
:

u sbiera dużo

punktów, W ostatniej rundzie twardy

Nowakowski uderza z l.ontry swego

przeoiwn.ka, który idze do 9-ciii na

deski W ostatniej sn nuc.e jednak
M kołajczewski wraca do s ebie, ata-

ku ;e z furią i wygrywa na punkty

Zac ęty przebieg miało spotkanie w

piórkowe m ędzy Kużmińsk ! tniGo-

łyńskm Bokser Ciynu iest zaawanso-

wany techniczne ładnie rozwiązał
walkę z dystansu Uległ on jednak
Gołyu kiemu, ale walka na . fin szu

miała charakter równorzędny.

W lekk
:

ei nowi 'usz W niarck-' prze

grał w drugim starciu przez k o. z

Łukaszom. W . półśredniej Woje e-

chowski —• po zażartym przeb egu
—

uległ na punkty Koryntowi W śred-

nic! Skonij:a przagrał, w pierwszej
ruadz'0 ;>rzez k. Oi z Szymankicv*\
czim. Wreszcie w, ostatniej walce

dnia, która pr2><. T-minała b'j,--t ;Uę u-,

licz!"», Gilewski orze^rał a Zyne
rem. (Sk).

KONKUKS „ZCADrill KTO WYSP.A"

Kupon Nr 11. Niedziela, 1t stycznia 1748

). Iląsk — Warszawa (boks)

)
2. 8icmtanow!czanka — Huta Pokój p. n .

I. Z. 2. K. Kalówica — TUR, Dąbrów-
kap.n.

4. Polonia, tesnewiae
p. n.

Piail, Cliwicc

S. Baildon, Kai. — £ląsk, iwlętochl. p .n .

i. Ferrum, Kat. — Pogoń, Katowice p. n

- 7. llnlarnla, Bytom — Polonia, Plekary-
p. n.

8. fTcofas, Kslowice — Milicyjny, Kat

p. n.

9. lechla, Mysłowice. — Wyxv/olGnla, Mi

cłialkowlse p. n .

19. Naprzód, llpiny — Zgoda, Blelszow
p. n.

11. A. Z. S., V/-iva — YMCA, Łódź i. ko

szy.':o- .va

12. TMCA, Gdańsk — K. ,K. S., Poznań

i. kosz.

JJ-ŁJJ VJLIJLIJ.

I zł I 20zl | 20*V-

<mlę'laswiłbo

adret

Nbmu euponu

/WAG At

fpriodano. inncłbćw o!lr,.;; 'J'.!!!ch « jj JI

(Kupoi wyciąć)

1) Podajemy terminy dla ktlponu Nr li:

7-my przyjmują kupony do..czwartku dnlo

1S styeznla do gods. U-ej. Zgłoszanlo
wygranych f-ray przyjmują do wtorku dri

30 ttycsnla godz. <7. Oglagi^ilo «rygra

nyeh crai wyiekoić zoilaną podana w

taOalf dnia 24-ge dycml»

Spotkania piłko.sfrlc *-»•• l^irr
rozgiywok p,...iiaiaWyeh ńa iląskii
«wzjjl^cłnlsno w sw6)ch

:

wynikach do o-

kończeniu 98 ralnul giy., WnzpIWo do-
Srywki po przoplsanym ciasta ' nl« wcho-

w moillwojćl typowania;;' a wlą«
wobae lago spotkania irogą byt rami.
«owa młme, ła po urtądianlu dagiywki
bądile wyleniony iwydtic*


