
6 sir on

Nr 10 Warszawa, 3 lutego 1948 r. Rek IV

0
f'

i
A

L

CZTERY ZAZARTYCH
Nasz specjalny wysłannik red. T. Maliszewski telefonuje z St. Moritz:

ST. MORITZ, 2.2 . Po 4 dniach mamy już pierwszych medalistów, pierwsze niespodzianki
i rozczarowania. Jedno jest pewne: supremacja państw północnych pozostała niezachwiana. Do

konały się jedynie przesunięcia w ramach tej streSy. Norwegią, która przez tyle lat królo-

wała, toczy obecnie, zacięty bój ze Szwecją i Finlandią, by uratować, co się da z dawnych po-

zycji. Jak dotąd udaje się jej to jedynie w łyżwiarstwie, gdzie zapewniła sobie już 3 medale

złote, 1 srebrny i dwa bronzowe.

Inaczej ma się sprawa w narciarstwie, gdz?e sensacją dnia jest porażka Norwegów w bie-

gu złożonym (kombinacja norweska), który był przez wiele iat ich niepodzielną domeną. Tru-
dno mówić o niespodziance, gdyż Norwegowie są po wojnie do pewnego stopn'a kartą nieza-

pisaną. Toteż naogół liczono się z tego rodzaju możliwością i zażartym pojedynkiem Szwe-
dów z Finnairai. Finnowie byli i dawniej już groźnymi biegaczami. Toteż z chwilą, gdy przy-
swoili sobie sztukę dobrego skakania, zbierają w St. Moritz zasłużone owoce. Piękny suk-
ces odnieśli Szwajcarzy, którzy wbili k!'n w blok póh&ocny. Zajmując czwarte miejsce i po-

zostawiając za sobą 4 Norwegów, 2 Finnów i 2 Szwedów. Czy rozdział sił przedstawia sig
vt rzeczywistości tak, jak sugerował nam jeden z fachowców, że F'nnowie będą najlepszymi
kombinatorami, Szwedzi biegaczami, a Norwegowie skoczkami— o tym przekona nas dopiero
przyszłość. Tymbardziej, że mimo, i-/ Norwegowie są wciąż jeszcze wzorowymi mistrzami sty
lu, nie ma żadnej gwarancji, czy w konkursie skoków otwartych utrzymają się na pierwszym
miejscu. Obok pobratymców z północy wyrasta tam bowiem poważny konkurent w ansery-
kaninie Wrenie, którego skoki w kombinacji ocenione zostały b. wysoko.
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OTWARCI® ZIMOWYCH

IGRZYSK OLIMPIJSKICH

PIERWSZE DWA DNI WALK

na str. 3-ej
TRZECI DZIEŃ OLIMPIADY

iia str. 2-ej

Niemniej jednali koalicja nordycka jest dziś jeszcze Sak silna, że ale mo-

że być mowy o decydującym praoa a mas jlo «. zwinięciu jej iron Su. Z dyscy-
plin alpejskich odbył się dziś b>eg zjazdpwy specjale? i w kombinacji
hyłiy-dC' -pKKwidsssSaie stal aa się-donssmą- kr-ajSw
jednak Hoidycy pokazali, żeL nia sanSedbsia i .tej koaktórenscjs. Szweu

znalazł się na 10-ym, 3 Norweg tjs 12-tyffl .oalsiscsi

W konkurencji .pań powtórzyła się historia, to saoczy sukcesy państw

przy alpejskich Nadzieje Czech&slewaków nic ziściły się, gdyż panie icti

znalazły się na dalszych mieiscach W łyżwiarstwie pełny triumf odnosi

Norwegia, która w tej chwili dominuje mimo naporu Amerykanów {.reszty
Europy Niespodzianką do pewnego stopnia jest awans Szwecji, która na

tym polu nie miała sukcesów; Finlandia natomiast nie wróciła jeszcze do

wielkich tradycji z dawnych lat.
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po 4-ch dniach

Iqirzfysk
Po czterech dniach walk olim-

pijskich w St. Moritz, uwzględnia-
jąc w każdej z dotychczas roze-

granych i ukończonych konkuren-

cji sześć pierwszych miejsc, klasy-
fikacja przedstawia się następu-

jąco:
1. Norwegia 44,5 pkt
2. Szwecja 39 pkt.
3. Szwajcaria • 25 pSt.
4. Finlandia 24 pkt.
5.U.S.A. 15,5 pkt.
6. Francja 10 pki.
7. Austrie 7 pkt.
S—9 . Belgia i Holandia 3 pkt.

10'. Anglia 2 pkt
f.t Wiochy 1 pkt.
£2. Kanada 0,5 pSt

W ST. MORITZ
ZDOBYWCA BRYZOWEGO MEDALU W ZJEŹDZIE

Molitor (Szwajcaria), jeden z najlepszych zjazdowców świata, który w olim-

pijskim biegu żjazdówytr. zajął trzecie miejsce pozostavAajqc za sobą ponad
setkę konkurentów
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Wczoraj, tj. w czwartym dniu Igrzysk
odbył się bieg zjazdowy otwarty oraz w

kombinacji alpejskiej, jako też bieg pań.

Pogoda.bardzo dobra — trasa urozmai-

cona. Długość jej dla panów 3.391 ni,
różnica poziomu 890 ni, dla pan 2.135,
różnica 524 m.

-////-///////////////////7/^-

Pozdrowienie olimpijskie,
używane było na ostatniej (fłimpiadzie i

polegało na wyciągnięciu ręki na wzór

hitlerou)ski, jest tym razem całkowicie

bojkotowane. Pozdrowienie takie, odda-

li jedynie Francuzi w czasie bału, który wierzyli w możliwość niespodzianki
odbył się w jednym z hoteli, gdzie wy-

brano miss Olimpię. Została nią Ame-

rykanka, Gene Sinclair z Nowego Jor-

ku. Dano jej złoty zegarek i puchar.

•ję Marki pocztowe olimpijskie mają
ogromne powodzenie Od wielu dni już
przyjmowano w St. Moritz zamówienia

filatelistów z całego świata.

Reprezentacja Palestyny bawi w

St. Moritz, nie bierze jednak udziału w

Igrzyskach, ponieważ przyjechała na

dtoa dni przed rozpoczęciem i jest bez

treningu. Opóźnienie spowodowane zo-

stało przedłużaniem się zezwolenia na

wjazd ze strony Szwajcarii.

Sensację w biegu zjazdowym zro-

biła jakaś Amerykanka, która przypro-

zę strony Norwegów.

TRIUMF FRANCJI W ZJEŹDZIE

Skończyło się jednak na triumfie

Francuzów z tę tylko różnicę, że zamiast

faworyta Souttela, pierwsze miejsce zajął
Oreiller, na drugim znalazł się Austriak,
na 3-cim i 4-tym dwaj Szwajcarzy.

Sztuka poleca na ustaniu podczas całe-

go zjazdu, gdyż każdy upadek groził utra

tą czasu. To właśnie zdarzyło się Józefo-

wi Marusarzowi to też znalazł się dopie-
ro na 35 miejscu, jednak różnica w -sto-

sunku do pierwszego wynosiła zaledwie

25 sek., co świadczy dodatnio o możli-

wościach naszrgo zjazdowca.

Zupełnie dobrze jeclial Ciaptak-Gą-
sienica, który ma czas o jedną sekundę

gorszy, niż Marusarz. Niestety w czasie

wadziła ze sobą psa ze specjalnymi oku biegu Pawlica upadł tak nieszczęśliwie,
larami przeciw słońcu. , =e musiano przewieźć go do szpitala,

* W St. Moritz nie warto jest łamać ' Sd£«° k fzało ma zla
»

lan9

rąk. czy nóg. gdyż każde badanie roent- j

genologiczne kosztuje około 350 fran-

ków. i
•fr Amp-ykanki, które brały udział w

defiladzie, ochrzczone zostały dzięki
swemu efektownemu strojowi na gru-

pę z Hollywoodu. Zachowywały się zu-

pełnie jak gwiazdy filmowe, posyłając
widowni czarujący uśmiech i pozdrowię
nia ręką. |

•fr Nagły opad śnieżny zmusił orga-

nizatorów do gwałtownej akcji i w tym

wym napływie publiczności. Walka była
wyrównana.

Zasłużone zwycięstwo odniosła Szwaj-
carka Hedy Schiuneger. która przejecha-
ła trasę lekko Faworytka biegu Francuzka

G. Miller — Yhiolliere upadła i straciła '

szanse. i

Wynik!: j
t 1) Schiuneger (Szwajc.) 2.28,3, 2) Bei-

Trasa rozpoczynała się zjazdem, który '
ser (Austr) 2.29 1, 3) Hammerer (Austr.; '

2.30.2 , 4) Seghi (Włochy) 2.31 .1, 5) Mitz- I

ner (Szwajc ) 2.31.2, 4) Thiolliere (Fr.) I

2.31 .4, 7a) Schou-NIlssen (Norw.) 3 32.4, 1

7b) Gignoux (Fr.) 2.32.4, 9) Bleuer fSzw.) I

2 33.3 10) Schmidt-Couttet (Fr.) 2.35 .2 .

ŁYŻWIARZE W BIEGU 1500 M

Rozegrany w poniedziałek wyścig łyż-
wiarski na 1500 m dał zloty medal Nor- !

węgli. I

Wyniki błegu na 1500 m: [

przechodził w trawers, ostry szus, muldy
'-tóre ' w 9£ką dróżkę leśną, a dalej zjazd do

polany i mety.

Było rzeczą pewną, że walka rozegra

się między Szwajcarami, Austriakami,
Francuzami i Włochami. Byli i tacy, któ-

Duiaf m&jkni rgwcile
na lodowej tafli w St. Moritz

ST. MORITZ, 2. 2. (Tel. wł.) Sytuacja
w turnieju hokejowym nie jest . zbyt
przejrzysta. Wprawdzie Czechosłowacja
po 4-ch dniach walk figuruje na pierw

;ym miejscu, jednak ma ona o jedną
grę więcej od swych najgroźniejszych
konkurentów, do których zaljoza się Ka

nada, Szwajcaria i St. Zjednoczone. Te

trzy drużyny poza Ameryką nje. straciły
ani jednego, punktu. Która z nich znaj-
dzie się ostatecznie na pierwszym miej-
scu trudno w tej chwili powiedzieć.

Nie brak ludzi, którzy powątpiewają,
czy Czechosłowacja powtórzy sukces z

ubiegłego roku. Opierają się.przytym na

Wyniki:
1) Oreiller (Fr) 2:55.0, 2) Gabl

(Austr.) 2:59,1, 3) Molitor (Szwajc.)
3:00,3, 3b) Olinger (Szwajc.) 3:00,3,
5) Nehoepf (Austr.) 3:01,2, 6a) Alve-

ra (Włochy 3:02,4, 6b) Garkner

(Wł.) 3:02,4, 8) Grosjean (Szwajc.)

1) Farstad (Norw.) 2:17.3, 2) Seyffarth
(Szwec.) 2:18,1 , 3) lundberg (Norw.)
2:18,9. 4) Parkinen (Flnld) 2.19 .«. 5)
Jansson (Szwec.) 2 20.0. 6) Werket (St.
ZJ.) 2.20.2 , 7) Laltlnen (Flnld) 2.20 3 8)
Hedlung (Szwec.) 2.20.7, 9) Broeckman

(Holand ) 2 21.0, 10a) Konsmo (Norw)
2.21.2 , 10b) Ruttkay (Węgry) 2:21,2 .

MECZE HOKEJOWE

Poniedziałkowe spotkania hokejowe da-

ły następujące wyniki:
Szwectf — Austria 7:1 (3:1, 1:0, 3:0).
Cieehosłonacja — W . Brytania 11:4 (4:1,
i:1, 1:2).
Kanada — Polska 15:0 (5:0, 6:0, 4:0).
Polacy ponownie wystąpili w. składzie

rezerwowym oszczędzając graczy na przy-

szłe mecze

Jak dołychczas najwięcej medali złotych
zdobyła Norwegia, tj trzy. 1 srebrny i 2

brązowe Szwecja ma 1 złoty medal, 2

srebrne, 3 brązowe, Finlandia 1 złoty 1

srebrny St Zjednoczone 1 srebrny. Bel-

gia 1 brązowy. Szwajcaria — 2 złote, 1

srebrny. 1 brązowe. Austria — 1.

Pogoda i organizacja
z dnia na dzi ń coraz lepsze

ST. MORITZ, 2.2 (tel. wl.) W mia

rę postępu Igrzysk źle obracające się
w początku kółka organizacyjna, za-

zębiają się coraz lepiej. Gdyby Olim-

tyka się ńa każdym kroku znajomych
z niejednego placu boju.

Prasa reprezentowana jest nie tyl-
ko licznie, ale i godnie- Spotyka się

piada trwała jeszcze dwa tygodnie, tuzów międzynarodowego dziennikar-

, nie byłoby już w ogóle żadnych zgrzy stwa sportowego ze wszystkich, części
! tów. Prezydować jest rzeczą łatwą, świata. Jeśli naweł główny trzon sta-

niemniej jednak wypada stwierdzić nowią gospodarze, to poważny odse-

j obiektywnie, że sprawność organizo- tek tworzy prasa państw skandynaw-
wania imprezy o tak różnorodnym skich. Z państw słowiańskich pierw-
programie nie jest rzeczą prostą sze miejsce zajmuje naturalnie Czę-
Tymbardziej, gdy w grę wchodzą chosłowacja, kiórej ekipa prasowa

czynniki, nie dające się obliczyć, jak składa się z 11 członków*,
np pogoda.

niskich stosunkowo wynikach. Wydaje
nam się jednak, że siła Czechów wzroś-

nie wraz z gatunkiem przeciwnika. Re-;

prezentują oni mimo wszystko poważną

-klasę.

• O,, drugie miejsce ubiegać się będzie
-

S7wajcar.ią i Kanada, gdyż St. Zjednoczo-
ne straciły, -już. dwa punkty. Wielki za-,

wód sprawiła Szwecja, która-przed ro-.

kiem omal-nie usadowiła Się na mistrzo-

wskim tronie. Przegrała już 2 spotkania,,
a zwycięstwo, nad. Austrią nie posiada je-
dnak, wielkiej wagi gatunkowej,

Szwecja i W. Brytania stanowić będą
zapewne środek. Chyba, że jednej z dru-

żyn tych powinie się noga z... Polską.

Ną tle ostatnich wysokich porażek wy-

da się to absurdem, jednak należy pa-

miętać, że za wyjątkiem Austrii .wszyscy

nasi' przeciwnicy byli kaudydataini na

mistrza.

JuKro (t. za. dziś, we wtorek, —przyp.

Red.)' pauzujemy, w środę gramy z Wło-

chami, którzy są outsiderem. Dwa punk-
ty na Włochach — to murowane siódme

miejsce.

PÓŁFINAŁY W SIATKÓWCE

MĘSKIEJ
WROCŁAW, 2.2 (tel. wl.) Pierw-

sze miejsce w pólf^alowych 1
rozgryw

kach siatkówki o mistrzostwo Polski

w grupie wrocławskiej zdobyła dru-

żyna SKS Warszawa, która w decy-
AZS

_, Wrocław, 3)
rusarz 3:20,2, 37) Gqsienica-Ciaptak yj^ę^ Gdańsk. 4) AZS Gliwice.

LUBLIN 2.2 . (tel wł) W grupie

W- Budapeszcie
pokonali nas

Jugosłowianie

3:03,1, 9) Nogler (Austr.) 3:03,2, 10) . dufącym spotUanhj p„k0nala
Hanssen (Szwecja) 3:05,0, 35) J. Ma " Wrocław 2:1, 2) AZS Wrocłi

3:21,3, 67) Schindler (Polska) 3:49,4.

lubelskie! rozgrywek półfnalowych o

mistrzostwo Polski w siatkówce mę-

skiej, pierwsze m
!
ejsce zdobył AZS

- •
... Warszawa. t«"»<"ic ani ! ednetfn

zjązdotua, która przez noc na szczęsctc pr2y wyśmienitych warwikach śniegowych
zamarzła. ' < pogodzie. Bieg odbył się przy rokordo- punktu-

SUKCES SZWAJCARII
. ,, . . . Bieq zjazdowy pań przyniósł złoty me-

ce|,« we.zw.mo całą okoliczną straż pozai
^

s

a

lwajca(ij By(a to wspanIaia konku-

ttą Zalewało ona sikaurwkami całą trasę rencja na doskonałej i szybkiej traslo

Ta, na szczęście, wspaniale dopi-
suje Jeden dzień piękniejszy od dru-

giego Przy pięknym nasłonecznieniu

zimno nie jest zbyt dotkliwe Opady
śnieżne jedynie okresowe, jak dotąd
dały się nieco we znaki łyżwiarzom
V/ przedbiegu na 5 tys, m.

Zagęszczenie imprez jest bardzo

wielkie. To też trzeba się dobrze za-

stanowić, iak rozplanować dzień, co

zobaczyć, z czego zrezygnować, a i KUgs QLA SĘDZ|ÓW W POZNANIU

czym zadowolić się jedynie fragmen- j Re(er0, wyszk0|enl0wy Kol Sądz!ów

tarycznie. POZPN organizuje w. dniach 27 I 28 lu-

Na szczęście biuro prasowe zaopa-
te 9° 5 ' 6 marca br

-
kufs dla

, . , . „ii,„._ : o dydatów no sędziów piłki, ńoinej Zglo-
truie w komunikaty z wyn.kam., a Jenja pr2yjmuje sekreta(Ial, P0ZPN

a

Po.

pozatem obowiązuje ścisłe porozumie znań u( Saw. Mioliyńskleqo 2 do

nie koleżeńskie, tem bardziej, że spe- J 19.ll . br. włącznie.

, OSZYKARZE polscy, którzy pod

Czwartkowy numer. „Przeglą-- IŁ firmą Warszawy ulegli przed paru

du Sportowego" W związku Z dniami reprezentacji Budapesztu, prze-

Olimpiadą w St. Moritz obej-
mować będzie

6 STRON
i przyniesie ostatnie relacje na-

szego specjalnego wysłannika.

grali również i drugie spotkanie, tym ra-

j zein z zespołem jugosłowiańskim, który
j występował' jako Belgrad. Polacy prźe-

j grali 41:44 (25:25), demonstrując słabą
formę i grając* poniżej swych możliwo-

ści.'

Punkly dla Warszawy zdobyli: Pawlak

10, Żyliński S, Dowgird 8, Jaźnicki 6,
Maleszewski 5, Ulatowski 2, Jarczyński
i Kowalówka po 1.

I w tym spotkaniu sędziowie węgier-
scy wykazali duży brak

:

obiektywizinuj
krzywdząc swyin» •irseo.zo-uiuni drużynę
polską.



Str. 2 PRZEGLĄD SPORTOWY

przynosi pełny sukces Finem
trzecim dniu Igrzysk Olimpijskich

ST. MORITZ, 2.2. (tel. wl.) . Skoki do kombinacji odbyły się w nie-

dzielę. Zainteresowanie przekroczyło zwykłe tutaj rozmiary. Przyczy-
niła s3ę do tego obecność skoczków północnych i poprzedza

!
ąca ich

reklama. Ponieważ była to niedziela, więc do St, Moritz zjechało
mnóstwo wycieczek ale tylko ze Szwajcarii, ale ] z sąsiadujących
Włoch. Organizatorowie początkowo przeżywali rriepokój, gdyż
pned południem zaczął nagle pn dać silny śnieg, co przeszkodziło-
by w znacznym stopniu skokom i zmasiło do dodatkowych wysił-
ków. Na szczęście, jak na zamówienie, na krótko przed rozpoczę-

ciem konkurencji śnieg przesiał pede-fi. W kierunku do skoczni zmie-

rzały wielotysięczne tłumy w autach, na nartach na sankach I pie-
szo. Bezpośrednio przed dojściom do niej, panował tak wielki tłok,
że trzeba było poruszsć się krek za krokiem. Skocznia robiła impo-
nujące wrażenie, organizacja była wzorowa, toteż konkurs przepro-

wadzony został szybko i sprawnie. Zeskok był początkowo miękki,
jednak po pierwszych skokach notowano już lepsze długości.

8:3-?s9, 5) Langedijk (Holand.) 8:36,2, Czechosłowacja — Polska 13:1 (2:0,

W pierwszej kolejce Norweg Dthl j
zmarnował swoje szainse przez upadek.
Kamdydaci na zwycięzców do kombina-

cji, Flnnowie Hasu i Huhtala, osiągmęli
57 i 62 m. Zwycięzca 184d do kajnbina-
cji, Hasu poprawił się w drugiej kolejce
na 61,5 w doffconałym «tylu. Gdy w trze-

cim skoku osiągnął 64 m bez zarzutu by-
ło rzeczą jasną, że przypadnie mu złoty
medal,

WALKA 0 II MIEJSCE

O drugie miejsce rozpoczął się '">j
między Huhtalą i Israelsonem (Szwecja),
który zajął czwarte miejsce w biegu do

kombinacji. Huhtala nie ryzykował i w

drugim skoku osiągnął 61, a w trzecim

61,5 m.

Szwed Israelson chcąc wspiąć się do

1) Wraa (St. ZJ .) »0,1 (44,1 upadek,
48,5, 44 m).

5) Engan (SI. Zi.) nota 214,8 (45,5, 59,
«>

4) Haraldson (Czwacja) iii,4 (44.5, 44,
44).

5) Itump (Szwajcaria) nota 211 (£5,5,
45,5 i upadkiem 40).

4) Huhtala (Finlandia) nota 2S9.5 (42,
41, 41,1).

7) tihvonan (Finlandia) 287,2 (40, 45.

40).
Ba) Dahl (Norw.) nota 209,0 (42, 42,5,

45)
8b) Hasu (Flnld.) 208,8 (57, 41 ,B, ii).
10) Halonen (Flnld.) 304,5 (45, 42 z

upadkiem 40,5).

Czeehoriowak lafaas zajijł 12 miejsce
t notą 108,4 (45,5, 41, 45,S).
Z Polaków Krzeptowski byt 18-ty z no-

tą 197,8 (58, 57 , 40 .5), Tajner 20-ty nota

6) Hroekmann (Holand.) 8:37,3, 7)
Seyffarth (Szwec.) 8:37,9, 2) Lamio

(Finld.) 8:40,7, 9) Partinen (Flnd.)
8:45,0, 10) Pajor (Węgry) 8:45,2.

MECZE HOKEJOWE

W trzecim dniu rozegrane zostały w

hokeju na lodzie następujące spotkania:
Kanada — Wielka Brytania 3:0 (1:0,

1:0, 1:0).

Stany Zjedn. —- Włochy 31:1 (6:0,
11:1, 14:0)!!

Szwajcaria — Austria 11:2 (2:2, 3:0,
6:0).

5:1, 6:0).

Polska wystąpiła z graczami rezerwo-

wymi, Bramkę dla Polaków zdobył Wią-
c«k.

JAZDA FIGUROWA

W poniedziałek rozpoczęły się zawo-

dy w jeździe figurowej pań i panów.
Przeprowadzono jazdę obowiązkową.

Pierwsze miejsce zajął w konkurencji
panów Button (St. Zjedn.) 994,7 p, 2)
Gerschwiler (Szwajc.) 965 p., 3) Rada

(Austr.) 941 p. W konkurencji pań
punktacji jeszcze nie ustalono.

Tym razem poii zią gwiazdą
zapfonqf Znicz Olimpijski

ST. MORITZ, 2.2 (Tel. wł.). Gdy dyk- j siu Komitet Szwajcarski. Uważa on,

tujemy te słowa mija czwarty dzień Zi- • że wszystko jest w porządku. Między,
mowych Igrzysk Olimpijskich. Nie od-\ narodowa Liga Hokeja na Lodzie nii

bywają się one pod dobrq gwiazdą. Na I ulękła się kląliay rzuconej z hotelu

horyzoncie pojawiły się już w pierw- ' Culm. Przyjęła ją c dostojną obojętno,
szej chwili groźne błyski, które' są zda- ścią i przeproicudza gry wedle ustało.

je się zapowiedzią nieuchronnej burzy.
Taka jest ogólna opinia bezstronnych
obserwatorów, zgromadzonych ze wszy-

stkich stron świata w kwaterze praso-

wej du Lac, Nie chcą jej dojrzeć jedy-
nie nasi dostojni bogowie olimpijscy,
którym z wyśyn hotelu Culm óbce jest
wszystko co przyziemne.

Zatarg na tle' udziału hokeistów ame-

rykańskich z AHA jest już ogólnie
znany. Po czterech dniach igrzysk je-

nasza jest trudna
ule ««/sf^Officiii e /esl cfolire

ST. MORITZ, 2.2 . (tel. wł.). Nie

wiemy, jek." jest odzew w kraju, do-

stawiciele naszej placówki dyploma-
tycznej Szwajcarii, by przekonać się, ]

myślamy się jednak, że w myśl uświę jak wielką wartość propagandową ma

, . . , . ..,195,5 {41,5 , 58. 55). Dziedzic 31-szy nota
góry zmuszony był ryzykować to tez miał 171f1 (52> H 5 52) Kwapleń 34.,v nota

175,1 (47, 55,5, 51).w pierwszej kolejce najdłuższy skok 67,5
m, dystansując Amerykanina Engena i

doskonale usposobionego Szwajcara —

Stumpa, obaj po 65,5.
Drugi co. do długości skok uzyskał

Startowało łącznie 38 zawodników.

WYNIKI KOMBINACJI KLASYCZNE!

1) Hasu (Flnld.) 448,8 , 2) Huhtala

(Flnld.) 455,45, 5) Israelsson (Szwecja) {

,
•

,,, . , , i «1,4, 4) Slump (Szwajcaria) 421,5, 5) |
Amerykanin Wrcn 66,5 m, jedna* z u-, slh¥onen (flttUj 4tłJi 4, Doh, {Norw, j
padkiem. Amerykanin zdobył sobie z j i) salonen (Flnld.) 415,5, 6) Duf-

miejsca sympatię widowni dla swej bra- 1 «eth (Morw.) 412,4, ?) Ellisveter (Jj- .ve-

dobrej postawy. Najdłuższy ekoŁ e
*

B>4110> Hafa,SJOn <SzwecIa>
' ' Dziadzie 20-ty 367,6, Krzep-

wury

dnia bj'ł jego dziełem w drugiej kolejcc
68,5, wobec jednak słabej lokaty w bie-

gu nie miał żadnych szans. Israelson po-

wtórzył 67 m w trzeciej kolejce i zape-

wnił sobie medal. brązowy. Szwajcar
Stunip dobrym pierwszym skokiem, któ-

rym wdarł się między Nordyków, za

drugim razem upadł i to spowodowało,
że w trzeciej kolejce miał się na ostroż-

ności, uzyskując tylko 60 ni.

Z Finów uwagę zwracał na siebie jesz-
cze Silvohnen, który skakał stylowo bar-

dzo czysto i w drugiej kolejce osiągnął
65 m. Szwed Haranson imponował. 66

inrti owymi skokami w drugiej i trzeciej
kolejce.

POLACY SKACZĄ ZLE

Z Polaków Dziedzic wykazał, że nie

jest skoczkiem. Pomijamy już długość,
ale stylem swym zrobił fatalne wraże-

nie, gdyż miast pochylać się do nart,

podciągał je do siebie, tak, źe wydawa-
ło się, że lada chwila wyląduje na... gło-
wie.

Szkoda ogromna, że Krzeptowski zmu

szony był oszczędzać się. Skakał po raz

purwszy po długiej przerwie i bał się

Z Polaków Dziadzie 20-ty Ził,i,
towskl 22 - 359,8 , Kwapień 25 — 352,2
I Tajnar 34 — 321,5.

MEDALp DLA NORWEGII

, DalszS1 imprffzą'trzeciego dnia Igrzysk'
był start łyżwiarski w wyścigu na 5.000

m. Jak *
. ło do przewidzenia bieg przy-

niósł złoty i srebrny medal Norwegii.
Wyniki tej konkurencji:

1) Lieklev (Norw.) 8:29,4, 2) Sund-

. berg (Norw.) 8:32,7, 3) Heglund
(Szw.) 8:34,8, if Jansson (Szwec.)

conych u nas tradycji każda wiado-

mość o roli zawodników polskich spo

tyka się albo ze zjadliwą krytyką, al-

bo z kpinami. Ci, którzy obserwują
zdslcka, wiedzą naturalnie wszystko
lepiej, orientują się dokładniej I czują
się uprawnieni do ustalania wartości

czy szkód, jakie wynikają z naszego

udziału w St. Moritz.

NIE JEST TAK ŹLE...

Przede wszystkim więc należy n-

stalić jedno; Wyniki i rola sportu pol
sk'ego w V Zimowych Igrzyskach O-

limpijskich musi być oceniana w spe-

cjalne; skali, gdzie miernikiem będą
pozycje państw do nas zbliżonych z

airrględnieniein warunków, W jakich
zr.dazł się nasz sport powojenny.
Jest to aspekt b. ważny, o którym
wiedzą doskonale zagranicą i co

nego programu. Czy u mety iuajdą J/J
medale olimpijskie, czy też tylko tytuł
m

;sifza świata, tego właśnie nikt nie

wit.

Wczoraj rozeszła się pogłoska, że zaj-
ezie druga ewentualność! Jest to praw-

dopodobne, że międzynarodowy komu

tet zagałopotmł się zbyt daleko. Wyi
miana ostrych not. dyplomatycznych za-

kończyła się narazie listem prezydenta
MKOL do prezydenta szwajcarskiego

steśmy wciąż jeszcze w niejasnej sytua-; KOL. Rekapitulując w głównych zary.

cji, mimo, że przeprowadzono już 15 \ sach przebieg całego zatargu w osta-

gier, nikt właściwie nie wie, jaki, mają tecznej konkluzji spycha całkowitą, uii*

one charakter. W oczach panów z Mię- '

nę na nieustępliwe stanowisko Ligi ETo.

dzynarodowego Komitetu Olimpijskiego ; keja3 na Lodzie. List ten w rezultacie ni

turniej hokejowy w ogółe nie istnieje! ; czego nie zmienia i kręcimy się w blęd.
Wręcz odmiennego zdania jest Olimpij- nym kole, dla którego rozwiązania nie

pomogła nawet interwencja prezydent^
Szwajcarii dr. Celio. Również akcją
mediacyjna prezesa angielskiego Kom, •

Ol., lorda Burghleya ugrzęzła w piasku.
Bez względu na epilog stwierdzić moi.

na dziś już z całą pewnością, że Am*

ryka w żadnym wypadku nie przyczyni-
ła su; ani do wzmocnienia autorytetu

najwyższej instytucji, olimpijskiej, ani

też do umocnienia zasad jakim hołdu-

je ze starczym uporem pan prezydent

występ sportowców naszych na tu

tejszym terenie.

Tyczy się to ncrciarzy, a jeszcze w

większym stopniu tych „ wyklętych" w

kraju hokeistów. Aż dziw, źe prasa,;

którą dano nam do przejrzenia usta- j
sunkowała się tak przychylała do

przedolimpijskich występów naszych
mistrzów krążka.

Nie zabrakło długich artykułów,
pojawiły się interesujące wywiady i

znalazło się newet napisane w języ-
ku polskim powitanie na cześć gości,
przybywających do Lozanny.

Zwycięstwo nad Austrią było dla

obserwatorów zagranicznych niespo-
dzianką, toteż zostało odpowiednio
uwypuklone, a porażkr. z Ameryka-
nami i Kanadą nie wywołała tak wiel

kiego szoku jak wyobrażano sobie

zapewne w kraju. Hokeistów pol-

Obawy były płonne, gdyż nawet w

tragicznym spotkaniu z Amerykanami
nie byliśmy kopciuszkiem, którego
można bić bezkarnie od niecheenia 1 oraz ambiłny »'

„stwjsr&sa s:ę w pra^.e każdej; jgfcjęfido.kafieo-
ckhzji. Podkreślimy to specjalnie, by j wej''grupy7 a że zajmą oni najpraw-
uspokoić tych wszystkich, którzy w dopodobniej w tej właśnie' strefie naj
każdym niepowodzeniu widzą lub czy! lepsze miejsce — tym korzystniej.
meże chcą koniecznie widzieć cios w

plecy naszej zagranicznej propagandy.
Tymczasem właśnie na tym polu spra

wa przedstawia się wręcz odwrotnie.

Wystarczy posłuchać, co mówią przed

Jednym z argumentów przeciw uczest

nictwu była, jak stwierdzono — oba-

wa nie przed kieską. lecz przed zbyt
wielką dysproporcją między walczą-
cymi.

Posłuchajcie: kim są

>rtowcy świataci wieic
Zwycięzca kombinacji Finn Hasu jest dni nie skakał, tak, że konkurencji po-

z zawodu pracownikiem rolnym i dopie-
ro W bieżącym roku brał udział w mi.

strzośtwach Finlandii i zaawansował do

I klasy. Nikt nie przypuszczał, że jest ab

tak dobry i" dlatego nie wystawiono go

ryzykować. Styl jego był zadawalający d ° SStafety-
WzrOSt 175 Cm ' waga 72 kg

i przy wydłużeniu" skoków uzyskałby
znacznie lepszą lokatę.

Miłą niespodziankę sprawił młody za

wodnik śląski Tajner. Miał on z Pola-

ków najdłuższy skok 61,5 i najlepszą
notę. Dzięki temu nadrobił bardzo stra-

tę jaką poniósł w biegach. Nie ulega
wątpliwości, że gdyby Krzeptowski był
w pełnej formie znalazłby się w pierw-
biej dwudziestce kombinatorów.

WYNIKI SKOKÓW DO KOMBINACJI:

1) Israelson (Szwecja) nota 221,f (47,5,
44, 47 ir.)

Lundstroem Szwecja, zwycięzca w bie-

gu otwartym 18 km. Ur. w 1918 r., mie-

szka wysoko w północnej Szwecji, w

Umea, przez dwa lata pracował jako
drwal. Ostatnio przeniósł się do fabryki
wyrobów sportowych. Jest to zawodnik

pełen temperamentu.

Israelsaon Szwed, był w roku ubiegłym
najlepszym narciarzem Szwecji, wygry-

wał wszystkie zawody, St. Moritz, Olmei-

koblen i Lahti; urodził się w r. 1920.

jest monterem, gra w piłkę nożną. W St.

Moritz został kontuzjowany i przez 12

szedł pierwszy raz po dłuższej przerwie.
Łyżwiarz Liahiev, Norweg, zdobywca

medalu złotego na 5 tys. m. Rozpoczął
karierę sportową jako piechur. Jest bar-

dzo muzykalny, gra cały dzień na harmo-

nii. W dniu zwycięstwa otrzymał 70 tele-

gramów z różnych ftron, m. in. od księż-
ny Sybilli, wdowy po Gustawie Adolfie,
która mieszka w Vasterbotten, skąd po-

chodzi.

Zwycięzca biegu łyżwiarskiego na 500

m Norweg Hoclgessen, pochodzi z Oslo,
ma 27 let, jest mechanikiem automobi-

lowym. Dopiero przed rokiem wysunął
się na czoło. Specjalizuje się wyłącznie
w bi\ni na 500 m. Jest skromnym nło-

wiekietn i bardzo się cieszy, że udało mu

się uzyskać zloty medal dla swego kraju.
Zwycięzca biegu na 1.500 m, Norweg,

i Anglia

•Austria ; 4:5

\C>. S. R. ; 11:41

iKnr.ada i 3:0

: Polska

i Szwecja

i Szwajcuria]

•Włochy

:U. S. A.

5:4!4:11!0:3

5:7 ; 1:7 ; 2:111

13:1: 6:3 i 22: 3!

H| 15:0! 3: i

7:5; 1:13; 0 :15!

7:1;3:6;1:3

P

11; 2i

3:22:

A

0:10

423

10:Oi 5.4

D 1:31

23:4i 4:5;31:ti

Farstan, ni chciał w ogóle jechać da

St. Moritz; wywodzi się bowiem z robot-

niczego związku sportowego. Na wiado-

mość, że mają startować w St. Moritz

Hiszpanie, oświadczył, że nie chce się z

nimi spotkać. Dopiero później wytłuma
czono mu, iż Hiszpanie nie startują w

biegu łyżwiarskim.
Na zawodach hokejowych znany spea-

k' radiowy St. Moritz, p. Meyer, zapo-

wiadał bieg poszczególnych osad w ich

językach macierzystych. Mówił więc nie

tylko po niemiecku, francusku, ale i po

angielsku, norwesku> szwedzku i hisz-

pańsku.
W konkurencji pięcioboju wojskowego

zdarzył się przykry wypadek w czasie

strzelania. Postrzelony został policjant,
który pełnił służbę poza strzelnicą.

jedną ręką. A fakt, że nasi chłopcy z

rezerwy potrafili godnie przeciwsta-
wić się Czechosłowacjii jako też i

Kanadzie jest pocieszający.

PRZED CZECHAMI

Narciarzy naszych zobaczyliśmy w

akcji w sobotę, w biegach otwartych
i do kombinacji. Rezultaty nie były
dobre, uplasowanie dalekie. Specjali-
sta biegowy Bukowski znalazł się ai

na 70-ym miejscu, niemniej jednak
na&z kombinator Dziedzic ulokował

się przed Cardanem- z Czechosłowa-

cji, a również 47 Kwapień pozosta-
wił za sobą dalszych Czechów i

wszystkich Jugosłowian. W skokach

do kombinacji wyprzedził nasz Cze-

choslowak Lnkes, Jednak Krzeptow-
ski i Tainer usadowili stę przed dal-

szymi Czechami I Jagosłowlaninenti,
który miał dobrą markę.

Brundage.
Istnieje poważne niebezpieczeństwa,

że strącony ze szczytu olimpijskiego ka-

myk porwie za sobą lawinę, pod którę
mvgą się znaleić zarówno jej sprawcy

jak i idea nowoczesnych Olimpiad. A

nąlpić należy czy przy tego rodzaju ka-

tustrofie sport będzie mógł ustrzec się
pr^ed potvaznymi stratami, (T. M.)

TENISIŚCI KRAKOWA SZUKAJĄ
AKT

KRAKÓW, 2.2 (Tel. wł.) . Walne ze-

b-aiie okręgowego związku tenisowego
wybrało następujący zarząd: prezes ho-

norowy
— dr. Potuczek, prezes

—

mgr.

Gajewski, wicc-prezes — Kołcz Stefan,
sekretarz — Michalski, skarbnik — Gu-

tetter, kpi. sportowy —

mgr. Landa.

Ponieważ były sekretarz i p. o. skarb-

nika, p. Szeraucówna nie wywiązała się
ze swych-zadań i wyjeżdżając z Krako--

wa nie zostawiła akt w porządku, wal-

ne zebranie uchwaliło wezwać Szerau-

cównę, aby w terminie do 1 marca br.

nadesłała sprawozdania, w przeciwnym
razie zostaną wyciągnięte w stosunku

do niej konsekwencje statutowe.

O PUCHAR FRANCJI

PARYŻ (Obsł. wł.). Rozgrywki o

puchar Francji przyniosły zwycięstwu
faworytom. Rezultaty z niedzieli: Mont

pellier — Metz 1:1, Le Havre — Reiins

2:2, Colmar — Rouen 6:1, Rennes —

Ninies 4:2, Angers — Marseille 3:3,
Racing Paris — Cannes 4:3, Bordeaux
— Dicppe 3:0. <»ła<'" '•Vnnonis r^

Paris 4:0.

W kombinacji Dziedzic znalazł się
na 20 miejscu, Krzeptowski na 22,
obaj zdystansowali wszystkich Cze-

chów i Jugosłowianina. Dali się jed-
nak wyprzedzić 4 Szwajcarom, dwóm

Włochom, Francuzowi i Austriakowi, i

Pamiętać należy, że Krzeptowski star-

tował z niewyleczoaą kontuzją, a był|
on naszą najlepszą bronią. Na szczę-;

ście nie było cudów. Józek Marusarz j
ulokował się dość daleko, jednak styl
jego jazdy podobał się obserwatorom

zagranicznym. Należy się spodzie-
wać, że nadzieje, jakie łączymy w tej
konkurencji z tym zawodnikiem nie

okażą się płonne, naturalnie, o ile

znajdzie odpowiednie warunki i mo-

żliwości jak najczęstszych star-

tów.

(T. M.)

:eme i

S€f€#U

SPRAWA KKS — Polonia Świd-
nica jest już właściwie rozwią-

a. Jej kulminacyjny punkt
miejsce w ubiegły piątek w sądzie
grodzkim w Krakowie. W dniu tym,

tj. 30 stycznia składał zeznania za-

wodnik Polonii świdnickiej Włady-
sław Markocki, żarn. stale w Krako-

wie.

Markocki złożył zeznania pod
przysięgą na okoliczność, że w me-

czu KKS — Polonia o wejście do

ligi grało w drużynie Polonii dwóch

zawodników z obcych klubów pod
fałszywymi nazwiskami. Do protokó-
łu sądowego Markocki podał nazwi-

ska tych graczy.

Markocki w ubiegłym sezonie grał
w Polonii świdnickiej, kiedy jednak
otrzymał posadę w Krakowie —-

pro-

sił klub o zwolnienie. Polonia przy-

rzekła dać mu ten dokument- po za-

kończeniu rozgrywek o wejście do

ligi. Do dzisiejszego dnia Marko-

cki zwolnienia z Polonii nie otrzy-
mał. Rozgoryczony tym zdemasko-

wał obecnie matactwa Polonii.

OUTUR-owe mistnestwa Polski
ĘMJ tenisie jrś&ł&iM/ąjm

KATOWICE 2.2.' (Tel. wł.). W ubiegłą
niedzielę I poniedziałek w sali oSrodka

WF i PW w Katowicach odbyły sią mi-

strzostwa Polski OMTUR w tenisie stolo-

wym w konkurencji drużynowej i indy-
widualnej.

Do mistrzostw drużynowych przystąpiło
jedenaście zespołów reprezentujących na-

stępujące okręgi: Warszawa — Stolica,
Warszawa, Białystok, Pomorze, lublin,
Kielce, Kielca II. Gdańsk, Śląsk, tódi i

Cząstochowa. Mimo zgłoszenia nie - sta-

wiły si<? drużyny Krakowa i Wrocławia,

W rozgrywkach finałowych pierwszo
miejsce za]«ła reprezentacja Lublina

NOWY TERMINARZ
LIGI KOSZYKOWEJ

KRAKÓW, 2.2 (Tęl. wł.) . W dniach

7 i 8 bm. po 2-tygodniowej przerwie od-

będą się dalsze rozgrywki o mistrzo-

stwo ligi koszykowej. Zarząd PZPR zmie

nił nieco terminarz spotkań, wobec te-

go w powyżej wymienionych dniach od-

będą się następujące rozgrywki:

Łódź: YMCA — Wisła Kraków i

TUR — Wisła — sędziowie Olszewski i

Czmoch, Poznań: Warta — AZS Kra-

ków; KKS — AZS Kraków — sędzio-

wie Zajączkowski i Ujma. Gdańsk —

YMCA — Znicz Pruszków — sędziowie

Seifert i Muszyński.

B-47033

przad Łodzią I Górnym iląśklem. Na

dc!szv:Ii miejscach uplasowały się za>

tpoiy FOT,orze, Warszawy — Stolica I.

Białegostoku.
W konkurencji Indywidualnej do fina-

. Ićw zakwalifikowało się 4 zawodników.

Tytuł mistrza Polski zdobył ponowni*
Nieroba (ślęsk) przed Dziubaltowsklm

Łódź), To mżą (Cząstochowa) I Kobyłe-
ckim (łódź).

Organizacja zawodów spoczywała w

rękach p. Sokala I była wyjątkowo
cprawna. Mistrzostwa cieszyły się dużym
powodzeniem wśród publiczności I gro-

madziły każdorazowo ponad 500 widzów. •

/%l&Ś€B&BWitC

piłkarza stolicy
WCftPN załatwił odmownie pisma klu-

bów o anulowanie kary nałożonej na

zawodników: Gierwatowskiego z Polonii,
Szczurka z Legli oraz Szyszkowskiego Z

'Sarmaty.

•

Wydział Gier i Dyscypliny, rozpatrując
zajścia na mećzu o mistrzostwo klasy B

pomiędzy drużynami Elektryczno«cl I Dę-
bu z Jelonek w dniu 23 llstóp-ada po-

stanowił ukarać szeSelotygodrtiową dy-
skwalifikacją: 3. Gromelsklego i sześfclo-

miesięczną K. Dąbrowskiego z PKS Elek-

tryczność oraz dwunastomiesięczną C. No-

waka 1 sześciomiesięczną' dyskwalifikacją
R Kornatowskiego z RKS Dąb.

Ponieważ gospodarzem zawodów była
Elektryczność, nałożono na nią grzywną

W wysokości 500 zł ża brak porządko-
wych.



?, 10

Ma SSmMGĘjĘ/skS

PRZEGLĄD SPORTOWY Ssr. t

impiada Zimowa-rozpoczęła
Aiegnr fiarcfivr$lrlfff na IB Mm

cfragilego tinia Mcgrzągslc
ST. MORITZ, 31.1.

DRUGI dzień Igrzysk przyniósł bardzo obfity program: Na Molkach

hokejowych, na trasie śnieżne), na torze bobeleyowym;i lodowym pa-

nawaS ożywiony ruch. Niemniej jednak nad jjgiaysjiggii;*^^^, JJfęśąifc
sprawa zatargu, która nie posunęła się zbytnio nepra^d. SanoiiSjażalt się
tajemniczy komunikat. Wynikało % niego, te Szwajcarski Komitet Orzn-

jti$sld otrzyma! od Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Ifat, którego
tr.ęieS nie chciał opublikować z uwagi— jak .twierdzi na dobro sprawy.

Mówią, Se w Ji£c?e tym była podobno groźbę wykluczenie Szwajcarii z

Iga-sysk w Londyaje.

Rano obradowała Międzynarodor^a
Liga Hokeja na Lodzie, która nie

doszła jednak do żadnych konkluzji.
O pewnym odprężeniu świadczyło-

by oświadczenie prezesa amerykań-
skiej federacji AHA, p. Brauna, że

agadza się dla świętego spokoju, by
drużyna jego grała niejako poza kon-

kursem, z tym, że otrzyma należną
jej nagrodę, natomiast nie będzie
iiigurowała na oficjalnej liście klasy-
fikacyjnej.

Projekt ten świadczący e dobrej
woli, wydaje się jednak nierealny. Zo

baezynfy jednak, co z tego wyniknie.
Na tichó opowiadają sobie w St Mo-

nts, że na konferencji ó charakterze

prywatnym, jaka odbyła się w poko-
jach prćzydenta Międzynar. Komitetu

Olimpijskiego, Ekstroema, z przedsta
wicielami Szwajcarii — dojść miato

do przykrych słownych scysji, gdyż
p. Ekstroera był podobno w stanie

nietrzeźwym i zachowywał się bardzo

nieodpowiednio.

W drugim dniti Igrzysk odbyt się
bieg na 18 km otwarty i do kombi-

nacji. Trasa 18-ki należała do tzw.

tras technicznych, wymagała od bie-

gacza doskonałego opanowania długie
go kroku, wykorzystania trudnego u-

trzyujywanła się na nogach w cza-

sie zjazdów z nagłymi skrętami Kon-

kurencja b. silna, startowało 84 bie-

gaczy 28 narodowości.

Polski Bu-; C
- •

Drulyna

ważnego potłuczenia kiathi piersio
wej na treningowej skoczni b'eg tes

ukończył 5-y zawodnik

kowski po raz pierwszy
tak poważnej konkurencji — uzyskał
z Polaków 4-te miejsce.

Trzeba tu stwierdzić, że nie posia-
damy biegaczy specjalistów, a wszy-

scy startujący są skoczkami. Młodzi

ci zawodnicy przechodzą v.'laściwie

dopierq swój szli? w tak silnej kon-

kurencji i wyniki ich, a przede
wszystkim postawa, pozwalają ocenić

ich dodatnio.

Biorąc pod uwagę, że zawodnicy
Czechosłowacji, Bułgarii, Węgier,
Lichtensteinu, Kanady i Ameryki zna

Seili się poza nami, rezultat uważać

możemy za korzystny.

Lokaty Polaków: 38) Dziedzic —

1.25 .33, 47) Kwapień — 1.27,55, 62}
Krzeptowski — 1 .31,05, 70) Bukow-

ski — 1 .34,17, 76) 1'ajner — 1 .38,45.

Uroczystość otwarcia Igrzysk
Pierwsze f»o/e Hokeist&w

Nasz specjalny wysłannik red. T. Maliszewski telefonuje z St. Moritt:

ST. MORITZ, 30.1. O g. 9,30 na Stadionie Olimpijskim za-

czynają sią zbierać zawodnicy 28 państw, biorący «dział w.

Igrzyskach. Pogoda piękna. Słońce świeci wspan ale i po obfi-
tym ostatnim opadzie śnieżnym cale St. Moritz jest pokryte
białym całunem śniegu.

O godz. 9,50 przybywa prezydent Szwajcarii, Enrico . Cęlip.

farmą • wykaianą .' popizadnlage dnia

kłady gwyciętyl! Amerykanów. Doskona-

ła, t sprawnie pracują ięh alek. W trze-

cia] tarcji txwajcarsy popuielll 1 Włosi

gramy. I cycn stadion gor są pokryte mrowiskiem bezpłatnych widzów.
ANGLIA - AUSTRIA 8I< (1:1, 1:1, S:T). i Punktualnie o godz. 10 prezydent Szwajcarii ogłasza OFICMD-

Okasuja ilf, ia Austria Jest drużynę S3e

otwarcie Zimowej Olimpiady, po czym rozpoczyna s!f pe-
b. gioinę i tprawiła duto kiopotu dosko. iilada wszystkich zawodników 28 państw, biorących udział.

Defiladę otwierają Grecy, których drużyna składała się z|3'
mężczyzn i 1 kobiety. Za nimi kroczy zespół Argentyny
czarnych kostiumach nsrc'arskich, następnie Belgowie, wyglą-
dający doskonale w granatowych ubraniach. Ich łyżwiarze ne-

szą czerwone kapelusze, zaś saneczkarze — brałe. Ogólna
uwa^a widzów skoncentrowała się na mistrzyni świata w jeź?
dzśe figurowej na łyżwach, p'ęknej blondynce Barbarze AntS
Scott, kiedy przemaszerowała wraz z Kanadyjczykami.

BOJS HOKEISTÓW
Prcenosimy ilę M

maciu hokejowego, w

łyna została niestały
Asnorykanów, o ciym
były się nautępujące

lodowisko. Obal:

którym nasza dru-

rotgromlona pruci
piszemy obofc od-

ipotkania:
— WŁOCHT 14:0 (S:0, «:•,

znów demonstrują doakona- !

nałym Anglikom, którzy doplaro priy
aajwłękir/m' wkladzia zdołali przełamać
twardy opór przeciwnika. Austriacy gra!!
łaplaj nli przeciw nanaj drułynle pierw-
szego dnia Igrzysk.

SZWECJA 6:J (3:1, I:(, B:B}.
C. 8 . R . grała nieco słabiej

byk mnie dlatego, ła natrafiła na wyni-
kowo twardy opór przaelwnlka, który oo-

dabnia, (ak (o było w 1-szym diiu

Igrzysk ezesto nadużywał (Iły fizyczno).
Czesi byli srybsi I lepsi taktyczni*.

JAZDA SZYBKA NA ŁODZIE

Rozegrano bieg na SM m, który prsy-

alćlł' doskonała wyniki łvi«riarzom ame-

rykańskim. mimo Ił zwyc'c:vł znakomity
Norweq. Wyniki niervnzel szó-tki:

1. Ho'ąa»«n (M«rw«gia) — 41.1 sek.

1. FftKoorald IUSĄ1 — 45,1 lek.

S. B«r1hoW*w (IJSAJ — 45.2 sek.

4. Rybatg /Nnrwaginł — 45 2 cek.

I. HONRY (USA) — K,S łofe.

t. Hauar (Norwegia).

BitfTSlElE — DWÓJKI
Kiescodxlewana poreika faworytów

ohrerl ameryk»ń<:lilch. Wyniki:
1. Sxwajcaria 1 (Endrleh, Wolier) 5:2?,J

minuty.
i. Szwajcaria It (Faieraband, Eberhardf

S:i0,S min.

I. USA 11 (Fortune, Carron) S:SS,5 min.

WYNIKI "B-KI

Pierwsza szóstka w biegu płaskim na

dystansie 18 km wyg'qda naatępulęeo:
1. lundstroem (Szwccfa) 1:13,1S g.

i. Cestcnsaon (fxwaeja) t:14.1J g.

5. Erlłttson^ {Szwecja) 1:16,i godi.
4. Halkki Kasu (Finlandia) 1:16.« g.

8. Karlsśan (Sxwac)a) 1:16.(4 godt.
5. ByUay (Finlandia) 1:18,10 godz.

j.aeąkiwUj kokefsta suWajcarsk: Bibł-

jToriłipŁ
j Uroczystości oiicjalne zakończono,
j I ótą na Iddowisko wkraczają zamia-

j iaezę, by" przygotować teren d«
• plerwssegd spotkania olimpijskiego w

[ aokeja aa
- lodxie: U. S. A. —Szwaj-

icaria.

Wśród reprezentantów Kanady
przeważają mundury lotnicze.

Drużyna Danii ma dressy granato-

we, drużyna hiszpańska defiluje w

miłczedu, Finowie dla odmiany owa-

cyjnie witani, ubrani są w* ciemne wi- i

zytowe garnitory, drużynę francuską J

przyozdobioną, w wielkie granatowe!
berety prowadzi znany zjazdowiec 1

Cocttet.

j SZWAJCARIA — U. S. A,
I 5:4 (1:0, 1:1, 3:3)

| Pierwszym meczem olimpijskiego
—————— j turnieju Hokejowego było spotkanie

łych, i niebieskich spodenkach. Ucz- Szr/ajcarii z drużyną Stanów Zjędco-
na również jest drużyna U. S . A- O- czonych, które ręprezeatowri zespól
statni defilują gospodarza — Szwaj- AHA. Zwyciężyli Szwajcarzy 5:4 (1:9,
carzy. [ 2:1, 2:3). Szwajcarzy bylś szybsi i wy

' kołzysJaii słabą grę obrony amery-

SZKOCI W SPÓDNICZKACH j
Zespół angielski poprzedzają trzy!

BEZ HOKEISTÓW ,

^

Drużynę polską, którą reprezento- kańskiej;
wali tylko narciarze, prowadzi! Sta- poludnlo w drugim meczu grali
szefc Marusarz. Staszek, którego tu Fol^cy t. Amiiią, o czym piszemy
dobrze znają i którego poznano ca-

^ 0 ^'

tychmiast, witany był szczególnie ser- i 'fraeęwa spotkaniem było
dsczoic i•

Niestety w defiladzie zabrakło ho- .j KANADA - SZWECJA

zgrr.bae dziewczęta, Anglicy ubrani | keistów, którym w ostatniej chwili 11:1, 1:0, 1:0J

są w granatovrc swetry Jest wśród • a;e dopisały ubrania. Dowodzi to ale

nich 3 Szkotów'w spódniczkach. Ko- j stetyi }ż nadaj pokutują w naszym

b'ety mają biało -

czarne szaliki. j sporcje poważne braki organizacyjne.
Węgrzy defilują w czarnych obci- j Szkoda, że nie można tego uniknąć

slych swetrach, Włosi są ubrani w | aawet w taj.- doniosłych, fak Igrzy-
szare dresy, a ich panie mają tsbiór' ska Olimpijskie; wydarzeniach spor-

błekitny. * i towych. !

Duży zespół — to Czechosłowacja,! Następują oiicjalne przemówienie.!
witana gromkimi brawami. Hokeiści | Słowa uroczystej przysięgi składa j
występują w swetrach czerwono-bia- głośno vr imienin Olimpijczyków

Gra bzrdzo ostra i szybka. Szwedzi

silni fizycznie, grają więcej na siłę.
Kanadyjczycy bardziej precyzyjni ma-

ją zdecydowaną przewagę, której nie

od2%vicrciadla dostatecznie skromz^

wynik. Trsecia tercja kończy się dla

Szwedów tylko jedną utraconą bram*

Wreszcie ostatni mecz pierwszego
daia:

SUKCES SZWEDÓW

Bieg wygrali Szwedki, zajmując
pierwsze 3 miejsca. Lekkością kroku

a doskonałą ko-dycją, jak też i £i-

aycznie przewyższali pozostałych za-

wodników.

Obserwując zawody z punktów kon

irolnych, stało się rzeczą jasną, że

bieg ten rozgrywają Szwedzi przede
wszystkim m.ędzy sobą. Toteż nic

dziwnego, że przypadły im wszystkie
3 medale olimpijskie O trzecie miej-
sce rozegrała się zresztą zacięta wal

ka między Szwedem Eriksonem i Fi-

aem Kasu Łeikki P ąte miejsce przy-

padło znów Szwedowi, a trzy na-

stępne Finom

Pierwszego Norwega spotykamy do

piero na 9-ym miejscu! Jest nim Ha-

gen Olas Wspan'ały sukces odniósł

b: egacs francuski, Corrara, który
wdarł się pomiędzy koalicję nordyc-
ką i obsadził 11-e miejsce. Ze środ-

kowych Europejczyków spotykamy 2

Szwajcarów (Hilda na 20-ym i jego
rodaka Stumpa, na 21 mieiscu).

Carrara wynikiem swym zdobył nie . . . ..

ofcjalny tytuł na,lepszego biegacza Skiej kolonii skupiły s,e na p,cr.?zym a,ku.* " ^hnłratclnw KnlrAVIIlll ani

środkowo - europejskiego, przy czym

Pierwsze dwa mecze

HOKEIŚCI polscy rzecz prosta niedostatecznie jeszcze doszlifowani

w treningach ruszyli ic bój olimpijski pełni bojowego zapału. Me-

cze sparringowe w Czechosłowacji i Szwajcarii przyniosły jednak sporo

korzyścit choć bezpośredni start po nich w turnieju olimpijskim (8 spot-

kań) być może będzie w sumie eskapadą nieco dla graczy męczącą

i obawiamy się czy objawy tego zmęczenia nie pojawią się właśnie

w ostatnich dniach turnieju.

Trudno jest narazie na podstawie divu pierwszych dni turnieju oce-

nić pełną, obecną wartość naszego hokejowego zespołu, nie ulega jed-
nak lytpliwości, że udział naszych hokeistów w Igrzyskach był wska-

zany i że bynajmniej ostatniego miejsca (jeśli już koniecznie o lokacie

ma być mowa), nasza drużyna nie zajmie. Takie przynajmniej horo-

skopy można by postawić po 2-ch dniach turnieju: po zwycięstwie
nad dobrą drużyna Austrii i mimo nawet wysokiej porażki z USA.

K*oEska—Austria
V sS iO:2, 4:2, 3s1)

wagę swoją uzyskali oni dzięki dobrej,
roztropnej grze i przemyślnej kombina-

cji. Ton naduwał stary Novak zawsze

niebezpieczny. Dzięki l?nti zwycięstwu
mamy już w każdym razie zapewnione

S9

Duże zainteresowanie w skromnej pol- które ostatecznie zadecydowały o wy-

zdystansował niemal wszystkich Nor-

wegów, a nawet Szwedów i Finów,
startujących do kombinacji.

Pierwszym zawodnikiem do kombi-

nacji byt Fin Hasu Le:kki, (4-te miej-
ilce ogólnej klasyfikacji), 2-e miejsce
również Fin, Huhtala, który zaiął 10-e

W klasyfikacji ogólnej, przed Norwe-

giem OJdenem, Szwedem Izraelso-

aem i Norwegienj Dufseth, Szwedem

Eli-Sąeter. oraz Szwajcarem Sśum-

pem.. M ędzy tymi zawodnikami ro-

zegra się jutro walka aa skoczni o

najwyższy tytuł mistrza olimpijskiego
w kombinacji norweskiej. Doskonały
skoczek^ Szwajcar Stump ma moż-

ność ;dobrym skokiem zdobyć złoty

meczu naszych hokeistów. Pokonali oni

Austrię 7:5 (0:2, 4:2, 3:1). Mecz miał

nie tylko charakter decydującego egza-

minu wstępnego, ale mUl też i inny
aspekt. Z Austrią mieliśmy porachunki
za ciężką zeszłoroczną porażkę w Pra-

dze 10:2. To też chłopcy, aczkolwiek pa

!ali chęcią zemsty, byli jednak przed
meczem mocno podenerwowani.

Ujawniło się to fatalnie w I tęrcji. w

której oddaliśmy
^

przeciwnikowi prowa-

Drużyna nasza, minio sukcesu, wyka-
zuje jeszcze wiele braków. Szczególnie
w dziedzinie taktyki. W gorących mo-

mentach zawodnicy nasi tracę głowy i

zamiast obstawiać przeciwnika rzucają
się kupą za krążkiem. Obrona pozosta-
wia wiele do życzenia. Kasprzycki był
taki słaby, że musiano go wycofać. Ko-

walski walczył ambitnie, ale brak mu

szybkości. Najbardziej zwinny był Bro-

mer, który musi jednak odzwyczaić się
dzenie 0:2 i to więcej z winy własnych od gry foul.

prymitywnych błędów, niż umiejętności j Najlepszym naszym napastnikiem jest
Austriaków. Mecz, który odbył się przy

^

w tej chwili bezsprzecznie Skarżyński,
pustych trybunach, miał przebieg wyso- który zwrócił też na- siebie ogóln? uwa-

ce emocjonujący, co wynika już z ilości gę. Gansiniec walczy ambitnie brak mu

12 bramek. W II tercji nie tylko wyrów jednak przeglądu sytuacji. Marchewczyk
naliśmy, ale uzyskaliśmy prowadzenie, j jest tylko niebezpieczny w strzałach. W

Niestety okazało się, że graczom na- pierwszym ataku słabiej wypadł Burda,
medai dla Szwajcarii, ulokował się gZym brak wciąż większej rutyny i oby-

^

który został jednak kontuzjowany zaraz

em na dobrym miejscu w bie- c;a turniejowego. Prowadząc 4:2 pozwo-. na początku gry. Również Palusa widziebow i

LOKATY POLAKÓW

Z zawodników polskich doskonale mjal w tym momencie na lodzie tylko
pobiegli Ds edzic i Kwapień. Krzep- graczy. III tercja miała wobec tego przy

towski z powodu odnieś onej kontuzji „iejć rozstrzygnięcie. Jak się spodzie-
na treningowej skoczni nie wyciągnął , waliśmy gracze nasi potrafili zdobyć się
wyników w granicach swoich możh- I na więcej energii i większą bójowość,
wości Będzie musiał b. dobrze ska- ! toteż już w 4 min. uzyskaliśmy prowa-

kać. by znaleźć sią w pierwszej 20-ce I dzenie. Radość nie trwała jednak długo,
kombinacji klasycznej. To samo od gdyż po zmianie pól Austriacy wyrów-

nali i to również w momencie, gdy mie

li 4 graczy w polu. Wynik brzmiał 5:5

liii Austriakom zdobyć trzecią bramkę, j liśmy się w lepszej formie. Csorich ne-

a wkrótce później wyrównać, co było
'

leży do jaśniejszych punktów. Przydała-
tym większym skandalem, że przeciwnik j by mu się jednak lepsza orientacja,
miał w tvm momencie na lodzie tylko 4 Drużynie brak jest szybkości.

Austriacy w I tercji byli lepsi.' Prze-

nosi e:ę do Tajnera, który właściwie

swoim b słabym biegiem, nic w kom

b.iuEcjj nie bedzie raógl zrobić Nale-

ży icdnak podkreślić sportową ambi-

sję tego zawodnika, który mimo po-

Do końca meczu pozostało już niewiele

minut. Jednak Polacy jeszese rass poder-
wali się i uzyskali dwie dalsze bramki,

Graśuiacje
Jugosłowian

Przedstawiciel Jugosławii, Mirko

Kreaczyc, złożył na ręce naszego ko-

respondenta oficjalne serdeczne ży-
czenia dla polskiej ekspedycji) z oka-

zji zwycięstwa nad hokeistami Aa*

strii

Następny mecz, który hoSeiśei nasi ro-

zegrali w drugim dniu Igrzysk zakończył
się ciężką porażką z USA. Ameryka wy-

grała w stosunku 23:4 (5:1, 9:1, 9:3), de

konspirując wszystkie słabe strony na-

\ szej drużyny. Wynik mógł jednak wy-

paść znacznie korzystniej, gdyż Polacy
mieli sporo okazji do strzelania bramek.

Napastnicy naci, będząc sam na sam z

bramkarzem amerykańskim, nie umieli

jednak wykorzystać sytuacji i strzelali

wprost w niego.

Minio katastrofalnego vmiiku, mecz

bynajmniej nie miał charakteru jedno-
stronnej valki. Pierwsza tercja byia bar-

dzo żywa i ciekawa, Pola«'y srali lepiej,
niż z Austrią. Wskutek niedostatecznej
s/ybkoęci. popełniali jednak taktyczne
błędy, które energicznie Amerykanie
umieli wyzyskać nie bez winy bramka-

rza Przeździeckiego.

Druga tercja, w której w bramce poja
wił się Maciejko, miała rzadko spotyka-
ny przebieg. Drużyna polska grała prze-

ważnie w czwórkę, a w pewnym okresie

mieliśmy nawet tylko 3 graczy na lo-

dzie. Było to wynikiem kar, nałożonych
za nieczystą grę. Napiętnować należy
przede wszystkim fakt uderzenia przez

Marchewczyka w szyję gracza amery-

kańskiego, który go przewrócił i miał

zostać przez sędziego ukarany. Ameryka
nin z miejsca zareagował prawym pro-

stym i w rezultacie obaj znaleźli się za

lodowiskiem. Mecz przybrał od tej chwi-

li na ostrości, przy czym w pewnym mo

mencie znów jeden z amerykańskich za-

wodników porwał się do boksu i zaata-

kował sędziego zawodów. Tercja ta była
nieciekawa i miała przebieg nieregu-
larny.

W trzeciej tercji Polacy znów zdobyli
się na wcale dobry wyczyn. Poprawili
się i zdobyli nam 3 bramki, W okresie

tym mogło ich być znacznie więcej, nie-

stety, jednak zawodziła umiejętność
strzałowa.

Zawody przegraliśmy w tak wysokim

przedostatnie miejsce. Należy się jednak
spodziewać, że Polska da sobie również

radę z Włochami.

Sędziował dobrze Szwajcar Kessler,
słabszy był jego kolega Szwed Halvsad.

—* ĘUmSm^lL
0;99 3:9)

stosunku, głównie dzięki błędnej tak-

tyce.

Maciejko był nieco lepszy, niż Pr?,e&-
dziecki. Z obroną jest wciąż źle, toteż

Kasprzycki siedział przeważnie ,na ław-

ce. Z konieczności zmontowano parę

obrońców Bromer — Gansiniec. Bj^a
ona może obrotniejsza, grała jednfek
nieczysto, co przyniosło wspomniane wy-

żej konsekwencje.

Napastnicy nasi nie znają się na sztu-

ce kombinowania. Podania są niedokład-

ne. Na pierwszym miejscu należy, snów

wymienić Skarżyńskiego, aczkolwiek grał
tym razem słabiej. Obok niego wymienia
my Palusa. Burda zdobył wprawdzie 2

bramki, ale trzyma się jakoś słabo na kt

dzie. Marchewczyk przeciętny. Czefca na

okazję do strzału. Csorich i Gańjśioiec
bojowi, ale bez zmysłu kombinacyjnego.

Amerykanie zademonstrowali grę obli-

czoną na jak największę skuteczność. Gó-

rowali szybkością jazdy, techniką kijka,
ustawianiem się i strzałem. Najlepsi z

nich byli Riley, Mather i Warbutton.

Polska wystąpiła w składzie: Przeź-

dziecki (Maciejko), Bromer, Kowalski,
Kasprzycki, Lewacki, Csorich, Palus,
Burda, Marchewczyk, Skarżyński, Gansi-

niec.

C/S. 8. — WŁOCHY
22*3 .(3:0, Sii, 6ś2)
przynosi zzrażdżęce zwyci®"

22:3

graczem

cz$skia>
:

by3 obrońca dr' Slama strze-

leć-.

-

najwększe- ilości bramek, oraz N.'

Zabrodsky.
Cs es i w trzeciej Sercji grali bęz wy.

silku, oszczędzając się.

Tajemnicxąj
safoośaz

ST. MORITZ, 31.1 . Jak podaje pra-

sa zagraniczna, amerykański pobsley
został uszkodzony umyślnie w nocy

przez niewykrytych sprawców. Pod

czas rannego codziennego sprawdza-
nia przez mechaników stanu Dobsleya
zauważono, że odkręcona została £ru

ba od hamulców. Szwajcarski komi-

tet olimpijski przyrzekł, że wdroży
natychmiastowe śledztwo w tej tajem
aicaej eprawls.

Defegciejcs
sportowców ZSStR

obserwuje Sgrzyskcs
Delegacja sportowców Związku Ra*

dzieckiegc przyjechała sa Igrzyska

ZisHÓwę do St. Moritz w charakterze

obserwatorów pod przewodnictwem

saotępcy przewodniczącego Ogólno*

związkowego Komitetu Kultury Fi-

zyczaej i Spcrtu, Ukraińcowa.

W sk£ać jej wchodzą: tłumacz So-

bolew, sJyEsy łyżwiarz radziecki Ku-

dryacew,
1 nŁrciats. Byczków, skoczek

Andrejevf, trener łyżwiarski Leczford,

slalomiafó Mauer, narciarz Matuszeń*

kow, Jyiv/iprka iigurowa Toumaczo-

wa i sędzia hokejowy Sawin.

TOURNEE OLIMPIJCZYKÓW USA

SZTOKHOLM -(Obst^wŁ). Lekkoatle-
• ci amerykańscy,, którzy reprezęntować
5: ,?dg barwy, jUSA na najbliższej Olim-

piadzie w Londynie, projektują bezpo-
średnio • po< igrzyskach wielkie tournee

po Earópie.

12 sierpnia walczyć będą z reprezenta-

cją Imperium Brytyjskiego w Londynie,
15 sierpnia z Francją, 20 sierpnia z

CSR w Pradfce, a od 22 dó 29 sierpnia
zamiersają stoczyć parę spotkań w Skan-

dynawii.

W konkursie „Zgadnij kto wygra" po-

sypał si« znów deszcz nagród, niestety

niezbyt wysokich. Aż 48 grających odga-

dło bezbłędnie kupon Nr. 12 i każdy z

nagrodzonych otrzyma premię w wysoko-

ści 1.600 zł.

Tym razem niemal wszystkie więlgsze
miasta Polski mają swych reprezenjan-
tów wśród zwycięzców konkursu. W War

szawie padło 9 nagród, w Lublinie — J,

wLodzi—5, na Wybrzeżu—I,na

Dolnym Śląsku — 4, na Górnym Ślaeku
— 16, w Pognaniu — 2 i w Krakowie —•>

1«.
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Sezon nie rozpoczgnn się w mtufu
"PRAWDZIE zainteresowania sku-

piają się dziś niemal wyłącznie
i słusznie na zjmowych Igrzyskach ()-
linipijfikich, sportowa zaś oipinia w kra-

ju bacznie śledzi wyniki osiągane (szcze
golnie,) przez naszych chłopców w St.

Moritz, a dzisiejszy nasz numer ze zro-

zumiałych względów naładowany jeet
meldunkami właśnie z Olimpiady —

ro-

bimy w tym artykuliku nagły z-wrot,

przerzucając się —

na teini<s. Za wcześ-

nie? Sądzimy, że nie. Sędzirny, że nigdy
nie jes8 zawcześnie poruszać te eprawy,

których pchnięcie na właściwe Sery wie-

le ciągle (za wiele!) napotyka trudno-

ści.

Tylko na bardzo nieznaczny dystans
wyprzedzamy dwa doniosłe wydarzenia,
które oto już w naszym tenisie dojrze-
wają. Pozornie mamy jeszcze okres zi-

mowy. od wyjścia na otwarte korty dzie-

li nas zapewne gzereg tygodni — ale

walne zebranie P. Z. T . mamy już w

nadchodzącą niedzielę, a losowanie do

rozgrywek o puchar Davisa sa kilkana-

ście godzin (piszemy te słowa w przed-
dzień losowania, które wyznaczone zo-

stało 2 lutego, jak wiadomo, w Waszyng-
tonie).

DO WARSZAWY

Walne zebranie P. Z. T . debatować

będzie w tym roku pod lepszymi (manno
wszystko) auspicjami niż np. dwa lata

temu. Do omówienia jest jednak bardzo

dużo, s do pracy jeszcze więcej.
Wierzymy, że na tym właśnie zebra-

niu zapadnie rówtnież decyzja przenie-

-Rozegrany w sali gimn. Vetterćw

mecz pięściarski pomiędzy drużyną gimn.
Zamojskiego i gimn. Vetlerów przyniósł
zwycięstwo gospodarzom 13:3.

W muszej Klempka frV.) zwyciężył v. o .

i powodu braku przeciwnika, w kogu-
ciej Kolodyński I (V.) pokcTał przez t.

k. o . w li r. Sokoiińskiego (Z.), w piór-
kowej Kapica (V.) wygrał ze Szlakiem

(2.)przezt.k.o.wIr.wlekkiejKa-
wlński (V.) FTZegfaf na pkt. z Szyman-
kiem (Z.), w pólsredniej Łakomy (V.)
nie rozstrzygnął walki z Makarem (Z.), w

średniej Grzegorczyk uzyskał punkty
v. o., w półciężkiej Błahut (Z.) poddał
się po pierwszej rundzie Kuziole (V.).

-J|f 1 lutego rozpoczęły się drużynowa
mistrzostwa kl. A Lubelskiego Okr. Zw.

Tenisa Stołowego, w których bierze

udział 5 klubów: KS OMTUR Błękitni, KKS

Sygnał, ZKS Garbarnia, AZS i" WKS Lubli-

nianka. Obrońcą tytułu mistrzowskiego
Jest zespół KS OMTUR Błękitni. W roz-

grywkach o mistrzostwo klasy B obok

rezerw klubów A-klasowych wystąpią:
Międzyszkolne Kluby Sportowe z Lubli-

na i Zamościa, KS przy PMT i KS ZWM

Zryw.

Kalendarzyk bokserów lubelskich

wygląda następująco: 1 lutego Lubllnian-

ka spotka się z toruńskim Gryfem, na 8

lutego je:! już zakontraktowana spotka-
nie Cracovia — Lublinlanka w Lublinie,
15' lutego dojdzie do międzymiastowego
meczu Rzeszów — Lublin w Lublinie.

Ponadto Lublinianka prowadzi pertrakta-
cje ze Zjednoczonymi — Bydgoszcz i Bu-

dowlanymi — Warszawa. Projektuje się
również międzymiastowa spotkania s

Bydgoszczą.

sienią siedziby P. Z . Y. do Warszawy.
TA będzie lepiej i t pewnością więk-
szość rzetelnych działaczy tenisowych o-

rientujących się właściwie w całokształ-

cie zagadnienia przyzna nam rację.
Saedziba w Warszawie bardzo znacznie

ułatwi zarządowi P. Z. T. pracę, napew-

no ją uprości, zaoszczędź czasu, choćby
z racji bezpośredniego, a tak konieczne-

go (i to często) kontaktu z władzami, od

decyzji których zależą ważniejsze (na
terenie międzynarodowym) zamierzenia

naszych tenisistów.

DAVIS CUP

Żeby uniknąć nieporozumień stawia-

my sprawę jasno tak, jak się w tej chwi-

li o<na przedstawia.
Polska jest zgłoszona do rozgrywek o

puchar Davisa, wyników losowania cze-

kamy z godziny na godzinę. Storo jest
tak należy brać pod uwagę jedną i je-
dyną tylko rzecz: przygotowanie do wal-

ki. Przygotowanie bez względu na to,

kogo nam za przeciwnika los wyznaczy.

Nieznośna byłaby naszym zdaniem sy-

tuacja, aby, jeśli wypadnie nam walczyć
* przeciwn

; kicm na miarę olbrzyma mie-

libyśmy się wówczas nagle wycofać z

rozgrywek.
W sporcie dzieje się tak zawsze, że sn

gorsi, którzy przegrywają i lepsi, któ-

rym w udziale przypada słuszne oczywi-
ście zwycięstwo. Ani dln nas, airi dla in-

nych nie jest to tajemnicą, że w tej

wadzać treningi? Z dobrym trenerem 'miętale Bełdowski, poświęcając chłop-
zagranicznym, ale tylko z takim, który- [ com wiele czasu i dużo udzielając życz<
by ich bił prawie do zera. Wtedy będą
chcieli grać (ambicje) i napewno się
podciągną. Na zakontraktowanie takie,
go trenera i przyjazd jego do Polski (na
okres co najmniej miesiąca, powiedzmy
w kwietniu), jest już późno, ponieważ
dobrych treinerów kontraktuje się na je-
sieni —

a dziś mogą być wezyscy już za-

jęci, i z tej racji podyktują bardzo wy-

górowane warunki. Jaka jest trzecia, o-

gtatnia ewentualność? Szukanie tych wy-

jazdów, gdzieby można było s korzyścią
potrenować (Czechosłowacja, Jugosła-
wia) — tylko, tak się zazwyczaj składa,
że w okresie marca i kwietnia, wszyscy

czołowi gracze Europy trenują i grają
właśnie w turniejach na Riwierze. O pu-

char Walczyć będziemy w maju.

Robi się późno i P. Z. T. nie łatwe

ma zadanie, lecz wybrnąć z tego należy
koniecznie. Na przyszłość trzeba wcześ-

niej na te tematy decydować i dobrze się
dzieje, że przewidywana jest zmiana w

statucie P. Z . T . by walne zebrania prze

aieść na grudzień. Wówczas nowoobrame

władze związkowe będą miały więcej
czasu do opracowania programu przygo-

towań, które ciągle i z reguły natrafiają
na przeróżne, częęto zupełnie nieprze-
widziane trudności.

OD FRONTU

liwych rad starszego, doświadczonego ko-

legi. Chłopcy naprawdę robią milowe

postępy. Jeśli tak dalej pójdzie, będzie-
my mieli ea rok, dwa dobrych tenisi-

stów, lepszych na pewno niż nasza dzi-

siejsza czołówka. Nie zmarnujmy a&yłej
okazji.

•

Na marginesie wycieczki na Służewiec.

Korty są dobre, cie»zą się dużym powo-

dzeniem. Echo niesie, po wielkiej sali

dźwięk mocno bitych piłek, które śmi-

gają błyskawicznie i doprawdy coraz

bardziej precyzyjnie.
Gzyby nie można było zorganizować

na tych kortach ogólnopolskiego turnie-

ju? Niedługo. Czy sezon (oficjalnie)
musi się zaczynać dopiero w maju? Ci,
którzy i takim zapałem prawdziwych te-

nisdstów-sportowców trenują już na Słu-

żewcu najwyraźniej temu przeczą. Ima-

ją rację. Sezon nie musi zaczynać się
dopiero w maju. Sezo-n już rozpoczęto.

Joe Louis
na ekranie

(KORESPONDENCJA WŁASNA Z U. S. A.) .

-fc W kinach tut. wyświetlany jest

film z meczu bokserskiego, o m's*rzo-

stwo świata Jóe Louis,— Joe Wal-

cott. Ponieważ wynik tego meczu

był krytykowany, ponieważ jakoby

Louit walkę przc^-:!, po obejrzeniu

tego filmu, największy laik przyznać

musi, źe Walcott przez wszystkie run

dy tylko bronił się, a stroną ataku-

jącą byl. Louis.

.

-ję Rozegrany został ćwierć finał

w piłce nożnej o puchar. Zakwalifi-

kowali się sami faworyci. Graissho-

pers wyeliminował Lausanne na wła-

snym boisku po dogrywce* 2:1, Chaux-

de Fonds wygrałoś mistrzem pucha-
ru z roku 1947 Basel 2:0, Bellizona

wywalczyła ciężko również po do-

grywce, zwycięstwo nad miejscowym
rywalem Lugano 2:1, Servette poko-
nało Nordstern Basel 3:0. Pół finał

odbędzie się 7 marca, finał jak rok

rocznie w drugi dzień świąt Wielkiej
nocy w Bernie.

PIŁKA W ANGLII

LONDYN. (Obsł. wł.) iW Anglii od-

był się tylko jeden mecz o puchar po-

między Evertoneni a Wolverhampton. —

Poprzedni mecz obu tych zespołów za-

kończył się wynikiem remisowym. Po-

wtórkę wygrał Everton 3:2.

"Wyniki ligowe: Arsenał — Preston

3:0, Blackburn—Sunderland 4:3, Black-

pool — Aston Villa 1:0, Bolton —Chel-

sea 2:1, Charlton — Stoke City 0:1, Li-

verpool — Portsmouth 0:3, Manchester

City — Grimsby 3:1, Middletborough—-
Burnley 1:2, Sheffield United — Miku-

chester United 2:1.

LTC JEDZIE DO ZSRR

PRAGA. (Obsł. wł.) Delegacja sportu

sowieckiego, która przejeżdżała prześ

Pragę w drodze do St. Moritz, zaprosiła
hokejowy zespół LTC na parę wyseępów
do ZSRR.

Tournee Czechów po ZSRR odbędzie
się w lutym.

a sportowa w

zamieniona na lokal'dancingowy

, . . . , . Na zakończenie coś trochę weselszego,
chwili je.ezeze jestesmy w tenisie słabi.

. . ,., w medzielę, 1 lutego, wybraliśmy
Chodzi o to, źe chcemy i możemy robić

postępy: Pamiętać rówraci należy, że nie

każda porażka kompromituje. Kom-

promituje natomiast napewno nie-

poradne, w ostatniej chwili, improwizo-
wanie, niedołęstwo przygotowania lub

brak tego przygotowania w ogóle,
co w rezultacie nie po-zwala na nawią-
zanie walki To właśnie w sporcie kom-

promituje najwięcej.

To nam niestety znów gro-zi. Trzeba

tego uniknąć.

DOTYCHCZAS — NIC

Ponownie stwierdzamy fakty: do roz-

grywek o puchar jesteśmy zgłoszeni, la-

da godzina będzie nam znany przeciw-
nik; co., zrobiono by naszych reprezen-

tantów przygotować do walki? Kto do

tej walki ma być wyznaczony? Zaczynu
się teraz nasz tenis od tyłu.

Wiemy, że P. Z . T. szkicował sobie tę

kampanię i przewidywał słusznie, że je-
dynie dwóch graczy może być w tyin ro-

ku branych w rozgrywkach davisowyrh
pod uwagę: Skonecki i Końezak. Tedy
więc robiono starania (i słusznie, jak
najbardziej. słusznie!) by gracze ci zna-

leźli się na Riwierze (koniec lutego, ma-

rzec), gdzie znaleźliby możność rzetel-

nego treningu. Niestety, dowiadujemy

kryte korty Lepii na Służewiec, które —

jak wiadomo —

czynne sę już od paru

PIĘKNA sala girfmastyczca Do-

mu Żołnierza skupia nie tylko
życie sportowe Lublina, ale bywa

się na r5wnj62 miejscem rozgrywek o mi-

strzostwo Polski w pitce ręczne]. Tu

. ..... AT. . odbyły się pierwsze po wojnie mi-
tygodm. Kuch tam mebylejaki. Nie za-! . , „,,. . , . ,

. . , . , i ftrzostwa Polski w siatkówce zes-
etzlismv wprawdzie zapamiętale, lak to! ...

-

. . ,

„, ,. , i sk?ej, to w piątek rozpoczyna;» się
fie ni owi. tronującego bkoneclwego, lecz .... , ,, , . ... ...

półfinałowe ehminac.e siatkarzy. Nie

trzeba podkreślać, jak wielkie znaczę

nie ma dla sportu lubelskiego ten je-
dyny obiekt umożliwiający pracę spor

tową w okresie zimowym. Przez salę
Domu Żołnierza, przewijają się siat-

karze, koszykarze, pięściarze I lekko-

atleci większości klubów / labslskxh,
młodzież szkolna, a ponadto słucha-

cze wszystkich kursów organizowa-
Ośrodek W. F. i P.

zato obserwowaliśmy z pełną satysfak-
cją całą chmarę młodych chłopców (ju-
niorów Legii) trenujących właśnie zapa-

miętale. Byliśmy szczególnie mile zasko-

czeni, że trenuje z nimi niemniej zapn-

Na walnym zgromadzeniu ZWM Zryw

Żoliborz został wybrany nowy Zarząd w

składzie następującym: prezes Jan Nale-

wajko, sekretarz L. Studniarz,

sekcji p. n. L Studniai;.

kierownik nych przez Woj
W, i wojsko^

Cóż, kiedy —

a dziwne się to wy- dy, zamiatano zabłoconą podłogę,
da każdemu czytelnikowi „Przegląda wzbijając tuma. y kurzu, osuwano po

Sportowego" — sala ta od trzech lat tłuczone szkło, butelki, śmiecie i

służy jednocześnie celom sportowym dopaiki. Na krzesłach spało jetzez*
i celonr... rozrywkowym. Rzecz w kilku „zmęczonych" zabawą goicŁ.
tym| źe karnawałowe bale, zabawy i Jedna z siatek kosza do koszykówki
wieczornice starają się górować nad została wypełniona pustymi butelka-

pracą sportowców, co gorsza
—

czę- mi — symbol głupoty i bezmyślności
sto górują, ; pijackiej. Na drzwiach i na icianack

Uczestnicy imprez karnawałowych można było czytać budujące napisy
w tanecznym i pijackim szale niszczą dekoratora w rodzaju: ,-Dobra wódka

posadzkę, marnują urządzenia sporto- nie jest zła", „Rybkę lubi pływać",
we. W ostatnią sobotę organizatorzy „Kto pije ten żyje" iid. Nie zabrakło

pewnego balu nie dopuścili do roz- nawet reklamy bimbru i denaturatu,
grywek o mistrzostwo okręgu w siat- q s,aa?e j «bikacji łepłej «te

kówce i koszykówce, w niedzielę zzś

zawodnicy i widzowie zastali w Do-

mu Żołnierza gorączkowe, ale mocno

spóźnione pobalowe porządki. Rozbie

rano jekieś drewniane podia i estra-

® pełni u dziś rolę maiskoty
(KORESPONDENCJA WŁASNA „PRZEGLĄDU SPORTOWEGO").

Londyn, w styczniu.

ROZGRYWKI O piłkarski „puchar
Anglii" to impreza doprawdy nie-

zawodna. Jak co roku, od 76-ciu już
się, że P. Z . T . nie otrzymał zezwolenia i lat, tak i w tym sezonie fascynuje ona

na wyjazd naszych tenisistów na Riwie-

rę. Jeśli to jest decyzja ostateczna i nie-

odwołalna — to jest ona bardzo dla na-

szego tenisa szczególnie przykra. j
Jeśli wyjazd na Riwierę ma odpaść i

definitywnie (w co jeszcze doprawdy
'

nie chcemy wierzyć) —

no, to co? Z I

kim Skonecki i Końezak mają przepro-
'

wszystkich, którzy cokolwiek z piłką
nożną mają lub mieli wspólnego. Cza-

rem tej wspanialej komkur.encji piłkar-
skiej, jej magią niedoścignioną, są mię-
dzy innymi liczne ni&spodzianki, jakie
co roku rozgrywki te przynoszą.

W tym sezonie, jak na razie — głów-
nych sensacji dostarcza mały klub „Col-

(G.) 3:00,8,- 3) Wasyllewlct
rlELOMECZ pływacki z udziałem

Gromu (Gdynia) oraz klubów

warszawskich Elektryczności, YMCA, Le

gii i AZS-u przyniósł zwycięstwo go-

ściom. Zawdzięczają je jednak tylko te-

mu, że piłka wodna nie była wzięta pod
uwagę przy ogólnej punktacji. Spowo-
dował ten wypadek trener Elektryczno-
ści i YMCA Dzięgielewski, który ?a-

sląpil w drugiej połowie meczu graczy

Elektryczności młodzikami YMCA, któ-

rzy wypadli b. dobrze.

Z zawodników Gromu dobrą formę
wykazał Marchlewski. Płynąc 100 m bez

konkurencji wygrał je w niezłym czasie,
a do 200 m wystartował, mając w ko-

ściach poprzednie dwa dystanse. Walka

•i Czuperskim przyczyniła się do osiąg-
nięci:; przez obu przyzwoitych wyników.

Nie zawiódł Jabłoński, osiągając bez

walki czas poniżej' 1:20,0, co wskazuje,
że nadal znajduje się w dobrej formie.

WYNIKI TECHNICZNI:

Panowie:

1!0 in st. dow.: 1) Marchlewski (G.)
1:04,0; 2) Nowak (El.) bez czasu; 3) Barto-

szewicz (G.) 1:15,5.
1C0 m st. dow.: — 1) Marchlewski (G.)

2:35.5, 2) Czuperski (El.) 2:37,4; 3) Kurek

(El.) 2:51,1.

2) Teyssere
(O.) 3.02 ,3.

W punktacji ogólne] zwyciężył Grom

s; pki , przed Elęktrycznoidą 74 pkt.

Hi*

4X1 "® « »•• W-: 1) Grom (Zawadzki,
Gawlak, Dalklewlcz, Krzyżanowski) 6:02,8;
2) Elektryczność 6:05,0; 3) AZS 6:24,2.

SXS0 m »«• dow.: 1) Elektryczność (No-
wak, Karpiński, Czuperski, Jabłoński, Cy-
pel) 2:31,2; 2) Grom 2:42,4; 3) YMCA

2:52,3.
Plliia wodna: Elektryczność — Grom

6:2 (pól meczu), YMCA Grom 4:0 (dru-

9 Paniom 31 ' | rozgrywek drużynowych
100 m sł. dow.: 1) Teyssere (G.) 1:32,7; ' ra.^s/ Rh

2) Kłosowska (G.) 1:35,0; 3) Zajączkow-
ska (AZS) 1:44,3. | „ _

1C0 m sł. grzb.: 1) Budziszówna (G) ' ł5,ILW wypadku wygranej Archac-

1:39,4; 2) Szydłowska (AZS) 1:50,6; 3) Kło-
sowska (G.) 1:52,6.

100 m s«. kl.: 1) Wójcicka (legia) 1:57.2;

2) Marcinkiewicz (AZS) 1:46,ó; 3) Zalew-

ska (G.) 1:51,0.
2EI0 m st. kl.: 1) Wójcicka (L.) 3:31,3; 2)

Olszewska (AZS) 3:54,2; 3) Nitkówna (G.)
4:06,4.

4X'00 m »t. kl.: 1) Grom (Kłosowska.
Kublakówna. Budziszówna, Zalewska) 7-23 ?

2) AZS 7:27.2.

Juniorzy:
JM m st. dow.: 1) Zelman (Y) 2:57,0;

CRAMM i ..REKORDZISTKA

OD ROZWODÓW"

kiego względnie walki remisowej spotka-
nie MKS Grochów — TS Wisła Kra-

ków; w wypadku wygranej Klimeckiego
spotkanie rewanżowe w Poznaniu KS

Warte — MKS Grochów Warszawa.

15. II . (grupa finałowa) MKS Gdynia
— ŁKS Łódź.

2-2. II. W zależności od wyników uzy-

skanych w dniach 8. II. (Archacki—Kii-
niecki) i 15. II . (Warta — Grochów),
względnie (Grochów — Wisła) wyzna-

cza się spotkanie w pierwszym wypadku
zwycięzca spotkania Warta — Grochów

—TS Wisła; w drugim wypadku zwy-

Wisła —

PARYŻ. (Obsł. wł.) Znany przed woj- ' d?2Ca s P° tkani
* Grochów

. . 1 .... „ i MKS Gdynia,
ną tenisista niemiecka von Cramm, któ-

tto m st. gub.: 1) labłoński (Ei.) 1:19,5; ry przebywa obecnie w Szwajcarii, zo

2) Marchlewski (G.) 1:32,5; 3) Ziółkowski

(YMCA) 1:35,8
100 m st. kl .: 1) Leszczyński (El.) 1:28,2;

2) Dałłkiewlcz (G.) 1:29,2; 3) Krzyżanow-
ski (G.) 1:32,7.

23S. m sl. kl .: 1) Zawadzki (G.) 3 09,8
(rek. Pomorza);. 2) Krzyżanowski (G.)
3:20,4 . Kwiatek (Y.), który osiągnął 3:12,2
został zdyskwalifikowany.

stanie prawdopodobnie mężem milioner-

ki amerykańskiej, Barbary Hutton.

Amerykanka znana jest na całym 'świe-

cie jako rekordzistka w rozwodach i nie

przypuszczamy, aby von Cramm byl dłu-

go jej małżonkiem-

22. II . (grupa finałowa) WZKS T«eza

Łódź — ŁKS Łódź.

29.11 MKS Gdynia — WZKS Tęcza
Łódź. ŁKS Łódź — Zwycięzca II grupy.

Dalszy terminarz będzie podoiły w naj-
bliższym komunikacie PZB.

Indywidualne Mistrzostwa okręgu se-

niorów odbyć się mają w czasie od dnia

i4 — 7 marca-

chester Football Club", który zyskał so-

bie zaszczytny przydomek „Giant Kil-

lers" (zwycięzca olbrzymów) po wyeli-
minowaniu z pucharu słynnego klubu

pierwszoligowego „Huddorsfield", a sła-

wę swą potwierdził ostatniej soboty w

rozgrywkach 1/16 fimału, „nokautując"
Bradford, który w poprzedniej turze

odniósł niebyłej akie zwycięstwo —

po-

konał on mianowicie „sam" Arsenał.

W zwiąaku z sukcesami „Cołcheeter
F. C ." na czasie będzie przypomnieć
związaną z tym klubem postać sportow-
ca z dawnych, minionych czasów, piłka
rza, który przed laty fascynował tłumy.

Nazwisko Viviam Woodward pewnie
niewiele mówi dzisiejszej generacji Bpor
towej. Ale dla tych, których młodość

przypadała na złote lata plłkarstwa z

przed pierwszej wojny światowej, nazwi

sko to je«t napewno bardzo wymoivne.

Przypomina ono bowiem epokę słyn-
nej amatorskiej, czysto amatorskiej dru-

żyny „Corinthians". Jeszcze dzisiaj
Woodward, który w „Corinihians" grał
na środku ataku, uważany jest za jedne-
go z najlepszych „środkowych", jakich
wydala Wielka Brytania. Rozporządzał
on błyskawicznym i niesłychanie moc-

nym strzałom, nadzwyczajną techniką,
względem taktycznym nie miał

równego.

Został do końca swej kariery amato-

rem, choć nie było zawodowca do tej
pory', który mógłby się poszczycić „re-

kordem" Woodwarda. 60 razy bronił on

barw Anglii w meczach międzynarodo-
wych, z czego 40 razy w reprezentacji
amatorskiej, 4 razy w reprezentacji Ligi
a 16 razy w „wielkiej" (tj. wraz z za-

wodowcami) reprezentacji Anglii.

ratoreni skeczów i piosenek w teatrzy-
kach — powoli schodzić zaczęło w za-

pomnienie.

Woodward właściwie sam się wyco-

fał, przeniósł się na głuchą wieś i za-

dowoli! sdę kultywowaniem swego ogro-

du. .Nie widać go było na trybunach
żadnego meczu czy też na bankietach

jubileuszowych.

Po wielu, wielu latach, a mianowicie

w grudniu roku ubiegłego, odszukał go

jakiś dziennikarz londyński. Dzienni-

karz ten jechał samochodem właśnie z

pod Londynu na boisko Arsenału- w

Highbury w towarzystwie menażera je-
dnego x klubów londyńskich. W pew-

nym momencie, gdy • przejeżdżali przez

podmiejski plac targowy, menażer ów

pokazał dziennikarzowi człowieka ubra-

nego z wiejska, który zajęty był wrzu-

caniem pustych koszyków po owocach

na małą ciężarówkę.
— Wiesz kto to jest? To Vivian

Woodward!

Dziennikarz poprosił o zatrzymanie
samochodu, Wyskoczy? na ulicę i po-

zdrowił „ogrodnika". Zaproponował mu

następnie wypowiedzenie swej opinii o

dwsiejszyp futbolu.

Woodward ze zdziwioną minią, jakby
szukając czegoś bardzo dawnego i za-

pomnianego w pamięci, odrzekł:
— Cóż ja mogę teraz powiedzieć,

przecież tak daleko żyję od piłki noż-

nej?

Fragment ten został jednak o,plsany
w dzienniku i nie pozostał bez echa. W

ubiegłym tygodniu Woodward, otwiera-

jąc swoją codzienną pocztę, znalazł list | nie tcraz w karnawale) Stała" śię

pisać. Był skandaliczny. Obecni zne

ni działacze dr R. Jędrzejewski, dr,
Piotrowski, a także pięściarze Legii,
zawcJr.icy i publiczność ze spotkał
ŁOZPR, -

wszyscy nfe ukrywali nre

go oburzenia.

Lublin jest chyba jedynym miastem

w Polsce, które obiekt przeznaczony

na cele sportowe zamienia na łokal

dancingowy. Nie wyobrażamy sob:e,
aby z salą YMCA w Warszawie, civ

salą Woj, Ośrodka WF i PW w Kra-

kowie posiąpiono choć Taz w ten łpo
sób. W Lublinie zaś co tydzień — bal;

a po fcriu bałagan, i zniszczenie.

Zasadniczo, gospodarzem sali jest
Woj. Urząd WF i PW. Okazuje się Je-

dnak, że instytucja ta jest bezradna

wobec przemożnych wpływów innych
01'ganizacyj i instytccyj. Powiedzon-

ko „Rybka lubi pływaś" usuwa nc

dalszy plan hasło umssowie&fa kaltn-

ry iizyczaej. Trzeba dodać, że w Do-

mu Żołnierza znajduje się Jeszcze sa-

la teatralna S kasyno. Podobno naflfc»

piej jedrsk fcńczy s'ę i pije w sali.w

dla koszykarzy i bokserów.

Tsa stnn rzeczy
— alarmuje! N*

br.!s i zabawy mamy w Lublinie dość

innych ponreszszeń, Tymczasem je-
dyna saia sportowa skazana fest na

Eiaaraowsnie, a pobalowe „obrazy"
przyczyniają się do demoralizacji młc>

dzieży sportowej. (P).

Tyle nasz lubelski korespon-
dent. Są to wszystko rzeczy bar-

dzo nie loesołe, choć pozornie prze

cięż mowa tu o tak zwanej roz>

rywce. Boć to karnawał... Szał za-

baw jednak tak powszechny (nie
tylko w Lublinie) przybiera zbyt-
nio na sile. Przybiera niepoko-
jąco.

Rozumiemy w pełni niepokój
naszego lubelskiego koresponden-
ta, ale źle dzieje się nie tylko vi

Lublinie, choć może tam istotnie

szczególnie dokuczliwie.

Psychoza tzw. wyżycia się w

tzw. zabawie tanecznej (szczegól-

od klubu „Colchester F. C .", zaprasza'

Karierę swoją rozpoczął Woodward ; j?°y f!° na mocz Calcbestcr — Brad-

włarnie w „Colchester F. C .", potem j
ford °

puchar Anglii,
przeszedł do „Tottenham Hotspur", no- Ten, który ongiś był chlubą pilkar-
stępnie do „Chelsea". '

stwa brytyjskiego został więc zaproszn-

Podczas pierwszej wojny światowej
^^ 50 ma

- ''- i0ta
klubu, w którym-37

należał do słynnego „batalionu futbolo- lat teinu debiutował.

wego armia angielskiej", który w 1916

roku odznaczył się na froncie Flandrii.

Wówczas Woodward został ranny iv no-

gę i to zakończyło ostatcc/rtie jego ka-

rierę.
Po wojnie nazwisko tego, który byl

bożyszczem całej generucji sportowej,
którego fotografie widniały na wysta-
wach lićznyfch sklepów, który był inspi-

A maskoto ta liczy dzisiaj 55 lat!

Woodward zaproszenie przyjął i pó
wielu latach po raz pierwszy znalazł się
na trybunach.

Powiodło się. Po yO-ciu minutach gry

wynik brzmiał: Coichester 3, Brad-

ford 2.

Coichester' zakwalifikował ślę więc
do 1/8 finału (K. DJ

powszechna. Oczywiście rzecz rftu

się z reguły odbywać przy zapo-

trzebowaniu większych ilości alko

holu. Odnosi się niekiedy wraże-

nie, że takie właśnie „zabawy" —

są wśród części społeczeństwa (po
u>ainą grupę stanowi tu niestety
młodzież) —

sensem rycia i naj-,
ważniejszą jego treścią.

Jest to problem powłtźny, ńad

ktńrym trzeba się zastanowić z

jaknaiioiększą troską i możliwie

szybko rozpocząć walkę z pano-

szącym się złem. Byśmy późnięj,
jak to często bywa t-f nie żałowali

sv>ej... lekkomyślności: (Red.)
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zamiast ff;§
Zsigo Adler wstydzi się za sędziów węgierskich

Df?J
P 11

0
SerSk!e(piW hk wiedom °- przegraliśmy

Y 6:10) EWawa - Budapeszt zakończyło
^

remisem 8:8. Wynik ten

absolutnie^ me odzwierciadla układu sil na rin-u i winien opiewać 11,5 dla

naszych P^ciarzy, Zapovredziany przyjezd p. Rebzy -

prezesa Unii bok-

serskie, CSR me nastąpił. Umówiono «i, że mccz tym razem zo-

*
c ' e

P^-awr.ny systemem dwu arbitrów, jedeatfo polskiego, a drugie-
go węgierskiego. System ten doprowadzi! do Jaskrawych absurdów. Arbi-

ter węgierski jakoś pstrzał na walki przez budapeszteńskie okulary, uwa-

ie^c n.emal we wszystk!ch wypadkach za zwycięzców miejscowych bok-

serów.

Pclska drużyna przystąpiła do dru

giego Meczu z wieJką ambicją i wolą

«wycięstwa. Na dzień przed meczem

kierownictwo drużyny dowiedziało

sif, że Pjspp n e chce walczyć z Koi

czyńsk m i jakoby czuje się niedyspo-

nowanym. Na miejsce Pappa przesu

nięto Lsnyego z kategorii półciężkiej.

W musze: Kamiński zremisował z !

Eondy'm. Łodzianin przez caty czas

ntcczu był stroną atakującą, ale w j

I-ej rundz e Węgier jednak uzyskuje

neznaczną przewagę
— dobrze uni-

kając ataków Polaka i po jego nie-

udanych natarciach, przechodząc do

natychmiastowej kontrofensywy. Dru-

ga runda ma charakter wyrównany.
W trzeciej Kamiński z niesłychaną

amb!a:ą atakuje, wykazując doskona-

łą kondycję fizyczną Wągier cofa się

poi naporem licznych c
ł
osów. Runda :

jest wygrana przez Polaka W sumie

rodzi się słuszny remis. j
— Jeszcze nigdy w Polsce nie wi-

działem Kamińskiego tak dobrze i

ambHne walczącego, jak dziś w Bu-

dapeszcie, powiedział po meczu mgr :

Kowalski. j

Bardzo debrą walkę stoczył Grzy-
wocz z mistrzem Europy — Bogać-
setn Ślązak walczył dużo lepiej, niż

w pierwszym meczu I-a r. była jed-
nak Węgra, druga miała przebieg re- j

m'sowy, a w trzeciej Grzywocz nrał

szereg ciekawych pociągnięć, św
:
ad- |

czących o jego wysokiej klasie. W su

mie Grzywocz przegrał tę walkę jed- |

nym punktem.

SŁABY DZIEŃ BAZARNIKA

Drugie spotkanie Bazarnik — Far- j
kas przyniosło tym razem zasłużone

zwycięstwo Węgrowi. Bazarnik nie

miał swego dnia Ślązak w ciągu dwu

pierwszych rund nie posiadał pręty

zji, poprostu nie trafiał tak celnie —

jak to zazwyczaj potrafi. Dopiero w

trzeciej ciosy' Polaka stały się nieco

silniejsze, ale już było za późno, aby
myśleć o zwycięstwie

Rademacher w walce z Ince od

początkowego gengu polował na no-

kaut Walka była ,,do jednej bram

ki". Już po pierwszej minucie walki,
. Węgier tylko kombinował, jakby się
uchronić od potężnych ciosów i cały

swój wysiłek skierował, aby do.trwać

do końca meczu Udało mu się to,

choć wylądował trzykrotnie na ma-

cie.

Skandaliczne rozstrzygnięcie padło
w walce Chyohła — Marthon Polak

miał świetny dz
:
eń i panował zupeł-

nie na ringu Chychła już przed me-

czem wystudiował, jak trzeba wal-

czyć z groźnym Węgrem, z którym

zmierzył się nie po raz pierwszy
Może dlatego Chychła czuł się zu-

pełnie pewny na ringu i nie wypusz-

czał inicjatywy ze swych rąk. Wal-

czył dobrze taktycznie i inteligentna,

wygrywając wszystk'e starcia, a jeśli

jeszcze dodamy, że Marthon otrzymał
dwa ostrzeżeń

1
a za bicie w tył gło-

wy, nie ulegało wątpliwości, że zwy-

cięstwo należało się Polakowi.

A tymczasem. . sędz
;
a węgierski o-

rzekl zwycięstwo Węgra, to znów

spowodowało ogłoszenie wyroku re-

mis!

Nawet tym razem rozległy się pro-

testy publiczności.

KOLCZYŃSKI MIAŻDŻY

Na ring wchodzi teraz Kolczyński.

Wszyscy w obozie polsk m ma
;
ą praw

dziwą tremę „Kolka" trenował w Bu

dapeszcie, ale jakoś nic mu nie wy-

chodziło Kolczyński był niedokład-

ny, powolny i czynił wrażenie, że iest

bez formy. A tymczasem na ring
wszedł innv człow ek. Po gongu

warszawianin natarł z pasją; zaczęła

się gonitwa po ringu L.any. to dobry

technik, widzieliśmy go przecież w

walce z Szymurą — jak to dobrze się

trzymał. Początkowo Węgier stawia

czoła, ale cios w szczękę i Lany pa-

da na deski Już iest złamany, traci

pewność

Kolczyński cirgle „idzie za cio-

sem"

W drugiej rundz e sędzia musi czte-

ry razy liczyć Lany słania się ciągle
na nogach, aie. uparty sędzia ringo-

wy Węgier nie chce kazać mu

zejść z ringu To już nie watka —

lecz masakra! W 3-ei rundzie Węgier
• aż sześć razy iest na deskach, ale

sędzia nawet nie myśli ó przerwaniu

walki. Wreszcie Lany podnosi sam

rękę do góry, poddaje s
:

ę, jest nie-

zdolny do dalszego oporu.
— Nie byłem pewny swej kondy-

cji, mówił po meczu Kolczyński, de-

nerwowałem się przed walką i chcia-

łem ją jak najszybciej skończyć.

Mgr. Kowalski wyraża zdziwienie:
— Nie rozumiem sędziego węgier-

sk
:

ego, przecież mógł on narazić owe

go zawodnika na poważną kontuzję,
a nawet mógł nastąpić tragiczny wy-

padek To skandal, że sędzia nie

przerwał wcześniej tej masakry!
I jeszcze jeden humorystyczny wy-

rok, a to w walce Szymura — Bene

III. Po trzyrundowej pełnej przewa-

dze poznańczyka, przyznano remis.

Walkę wygrał tak wyraźnie Szymura,
że na widowni gw zdano.

No i na zakończenie jeszcze jeden
rem s w walce Klimecki — Varda

Yarda jest b. słabym bokserem i Kii

mecki robił z nim, co tylko chciał.

Węg er po mocnych ciosach zawisi

kilka razy na linach.

Na rngu sędziował na zmianę p

Lisowski z Węgrem, tym samym, któ-

ry sędziował ostatnio w Polsce.

Po meczu do szatni polskiej przy-

szedł sekundant węgierski Adler Zsi-

ga i tak onwadczył:
— Wstydzę s'ę wyroków sędziów

węg
:

err.kicłi.

Na bankiecie przedstawiciele Zwiąż
ku Węg'ersl:iego oficjalnie wyrazili

ubolewanie, że nie wszystkie walki

zostały sprawiedliwie ocenione i za-

powiedz
:

eli, że tak dalej być nie mo-

że, że system punktowania musi być
w jakiś sposób zmieniony, gdyż do-

prowadza on do absurdów (szkoda,
że doszli tak późno do tego wnio-

sku, przyp- red )

Nadto oświadczyli oni, że jednak

przekonali się, ie Polska staie się
znów potęgą pięściarską, a jeden z

r.
r
ch dodał:

— Gdyby bokserzy węgierscy, któ-

rym nie brakuje techniki, mogli się

zdobyć na taką ambicję, wieczność i

kondycję, jaką wykazali Polacy, to

Węgry byłyby w Europie nie do po-

bicia...

Powrót ekspedycji polskiej do kra-

ju nastąpi we wtorek.

Przed wyjazdem ustalono, że jesz-
cze w tym roku odbędzie się w Pol-

sce „Tydzień Węgierski", ale termin

uzależniony jest od decyzji MSZ.

PIERWSZY występ bokserów pol-
skich -w Budapeszcie w meczu z

nieoficjalną reprezentacją Węgier, jak
już podawaliśmy zakończył się naszą

porażką 6:10. Jak zwykle w występach
zagranicznych pokrzywdzono nas w pa-

ru walkach i wynik powinien brzmieć

właściwie 8:8.

Z naszych pięściarzy skrzywdzono
Chychłę i Klimeckiego. którzy zdaniem

arbitrów przegrali swe walki, a w rze-

czywistości zasłużyli conajmniej na re-

mis.

Wyniki: musza — Kamiński prze-

grał wysoko na pkt. z Bednayem, ko-

gucia: Grzywocz uległ na pkt. Feheto-

wi, który był silniejszy fizycznie od Po-

laka, piórkowa: Bazarnik po pięknej
walce wypunktował dobrego Farkasza,
lekka: Rademaclier znokautował w 3 r.

ciosem w szczękę Vaydę, półśrednia:
Chychła przegrał niezasłużenie z Marte-

nem, średnia: Szymankiewicz uleg Pap-
powi przez t. k . o . w III-ej, półciężka:
Szymura wypunktował Lanyego, ciężka:
Klimecki przegrał z Horayem na pkt.,

mimo, że w ciągu całej walki miał zde-

cydowaną przewagę.

Sejmik sędziów piłkarskich
odbył s?ę w pogodnym nastroju

WCZORAJSZE Walne Zgromadze-
nie Kolegium Sędziów PZPN-u,

które odbyło się w Warszawie miało

przebieg nadzwyczaj spokojny, co za-

wdzięczać należy nie tylko przewodni-
czącemu sędziemu Rutkowskiemu, ale i

pokojowemu nastawieniu większości ze-

branych.
Protokół poprzedniego zebrania przy

jęto bez poprawek. Dyskusję nad spra-

wozdaniem prowadził jedynie ini.

Brzuchowski, atakując zarząd za zbyt
małe zainteresowanie się sprawami wy-

szkoleniowymi.
W wyborach, uzupełniających na sta-

nowiska skarbnika i ref. wyszkoleniowe-
go wybrano mgr. Skowrońskiego i ppłk.
Czarnika.

W dyskusji nad preliminarzem budże-

towym wyłoniła się powtórnie sprawa

referatu wyszkoleniowego, którego wy-

datki przewidziano na 450.000 zł. Sumę
tę pochłonie obóz dla sędziów klasy
państwowej.

Delegatami na Walne Zebranie

PZPN-u wybrano pp.: Rutkowekiego,
Przybysza i Brzuchowskiego.

Przy wolnych wnioskach rozgorzała
namiętna dyskusjo nad ubezpieczeniem
sędziów na życie. Sprawie tej poświęco-
no conajmniej trzecią nęść czasu obrad,
aż wreszcie zrezygnewano z ubezpie-
czeń, bo przecież... jeszcze nie *»bit«

żadnego sędziego podczas meczą.

Postanowiono jedynie «tworzyć fun-

dusi pomocy, ale jest on zupełnie nic

związany z zajęciem tędziego na boisku.

Z dezyderatów na wyróżnienie zasłu-

giwał projekt p. Strxelerkiego, aby sę-

dziowie opracowali wspólnie • interpreta-
cję przepisów.

ziekanka - Poznań 9 - 7
„Ohozowicze" walczyli z sercem ale... faulowali

POZNAŃ, 2.2. (tel. vł.} . W Pozna-)
n.u rozegrane zostały pierwsze zawa-

dy przeglądowe uczestników obozu

przedolimpi; skiego z odmłodzoną dru-

żyną Poznania, które zakończyły się

zwycięstwem obozowiczów w stosun-

ku 9:7.

Zespół obozu zaimponował dobrą

kondycją, niezłym oszlifowaniem tech

nicznym i sercem do walki, jednak na

konto debetowe niektórych zawodni-

ków zapisać należy nieczysty sposób
wr.Iki, a przede wszystkim uderzenia

głowami, za co otrzymali po jednym

napomnieniu Kruża, Matloch, Bib-

brzycki i Paliński.

W drużynie obozu wymienić nale-

ży w pierwszym rzędzie Krużę, który

dysponuje szerokim repertuarem cio-

sów, dalej Franka, posiadającego
dość spore wiadomości techniczne.

Tyczyński jakby obniżył swój po-

ziom, przegrywając wyraźnie z Kas-

perczakiem. Nieźli byli Matloch oraz

Paliński. Zawiódł B:brzycki, który
zwłaszcza w pierwszych dwóch run-

dach nie umiał s ę oswcbodz'ć przed

wpadaiącym ciągle w klincze z Rataj
czakiem. Zagórski w średn

:

ej niewie

le jeszcze umie Wykazał jednak
serce do walki, a wiadomości jego o

boks
:

e wystarczyły do pokonania

przez techn k. o . surowego Janiaka

Najsłabszym punktem w drużynie był
Rutkowski — zawodnik o zajęczym
sercu.

W zespole poznańskim najlepszy

był Kasperczak w .muszej, rozwiązał
doskonale walkę taktycznie. Tyczyń-
ski skończył walkę mocno wyczerpa-

ny. Ciupka w koguciej wykazał dużą

wytrzymałość na ciosy, a dopiero pod
huraganowymi atakami Kruży w trze-

cie'; rundzie zrezygnował z dalszej

walki, dając się wyliczyć. Panke

walczył dobrze z defensywy, jednak
zawodnik ten popełnia nadal ten sam

błąd, bijąc na oślep. Ratajczak, któ-

ry dnia poprzedniego stoczył walkę z

Włodarkiem (Bielarn
:

a, Kalisz) był

słabszy, niż zwykle, i rzadko tylko

.odgryzał" się Bibrzyckiemu. Mile roz

czarował Kaczmarek, któremu w wal-

miejscu

SIATKÓWKA ŻEŃSKA

RADOM, 2. 2 . (Tel. wl.) PółfinałomR

rozgrywki o mistrzostwo Polski w siat-

kówce żeńskiej w grupie radomskiej zgro

madziły 7 drużyn z mistrzem Polski —

AZS Warszawa. Pierwsze spotkanie przy-

niosło scc:nrjj więk<zpgo kr.libru w pi
staci porażki warszawianek, które prze-

grały po dramatycznej walce 7, rewela-

Sejmik kolarzy warszawskich
Ini. Szymczyk po roz 4 ły prezesem

WNIEDZIELĄ odbyło ftę walno zabra-

nie W. O . Iwląik'i Kołsrsfclego.
Przewodniczył Jan Jankowski. Pracę za-

rządu WZKol. w.minionym roku uznać na-

leży jako pozytywna, w czym dużą za-

sugę ponosi prezes Ini. Szymczyk, który
kltrowal związkiem od początku jego
istnienia po

1
wojnie WCZKol. grupuje 10

klubów, w czym 7 warszawskich I 3 pro-

wincjonalne (Ciechanów. Skierniewice I

Pruszków), liczba członków, chociaż je-
szcze skromna, wzrosła w porównaniu 1

r. ubiegłym Obejmuje ona 35 kolarzy li-

cencjonowanych, 35 kartowiezńw i 266 tu-

rystów.

Przad wyborami do nowego zarządu
int Szymczyk prosił zebranych, aby nie

wystawiali jego kandydatury, gdyż z po-

wody nawału pracy nie będzie mógł
pełnić żadnei funkcji w nowy.T, zarzą-

dzi o Pod wpływem kilku mówców z pre-

zasom PZKol. Gołębiowskim na czelo,
l:'órzy podkreś!a'l szczególną ważność

zbliżającego się sezonu. ini Szymczyk
przyjsł mandat prezesa mówiąc, że ..kto

tyle lat pracował z sentymentom dla ko-

larstwa, musi poddać się woli większo-
ści"

Członkowi» nowego zarządu: Kaniak

(Elektryczność). Standau (ZZK). Kalatta,
Szymański (WTC), Kozłowski (Sarmata),

i Machaj, Piórkowski, Borecki, Bober (MKS),
Szczepański (TCP), Szwodowski (Okęcie),
Kalinowski (Sarmata).

Kalendarz sportowy na bieżący rok

przedstawia się następująco: 2? marca

bieg naprzslaj Elektryczności, 17 maja
zawody WTC, 6 czerwca

— mistrzostwa

województwa, 13 czerwca
— zawody Mi-

licyjnego KS, 11 lipca — WTC, 25 ilpca —

Sarmaty, 1 sierpnia — Elektryczności, 3

września — WTC, 12 września — MKS, 3

października wyścig „Głosu Ludu", orga-

nizowany p'rzez WOZKol.

BOKSERZY CSR JADĄ DO DANII

PRAGA. lObsl. wł.) — Trzej bokserzy

czescy wyjeżdżają na turniej do Kopen-

hagi, Są to Sochcr. Basta i Vytykal, nie

należący do czołówki bokserskiej CSR.

Jak już podawaliśmy podobne zaprosze-

nie dla bokserów polskich nie zostało

przyjęte przez PZB.

cyjnym zespołem Harcerskiego K. S. z

Łodzi. Zenpół łódzki cechuje prznl?

wszystkiin młody wiek (od 16 do 18 l"t)

niezwykła ambicja, duże opanowanie
nerwowe oraz dntkonała technika. W ze-

spole wyróżniają się: przedwojennn za-

wodniczka Kabzmarczyk (Zelżc.r.ki)

oraz Zakrzewska. Następne spotkania nip

przyniosły większych niespodzianek.

Ostateczna tabela rozgrywek przedsta-
wia się następująco: 1) HKS Łódź, któ-

ry wygrał wszystkie spotkania, uzyskując
6 pkt. Na drugim miejscu uplasował >ię

st-ołeccny AZS — 5 pkt. 3) Pomorzanin

Toruń — 3 pkt. 41 Gedania — również

3 pkt. przy gorszym stosunku gier. 5)
ZZK Poznań — 2 pkt. 6) RKS Radom—

2 pkt. 7) Lublinianka — O pkt.
Swego rodzaju rewelacją była 42-letnia

I ŻYRARDOWIANKA — SPARTA 9:7

1 ŻYRARDÓW 1.2 . Mecz pląłciarskl o ml-
' strzostwó kl. B mlądzy Spart* I Zyrardo-

| wlanką zakończył się niespodziewanym,
lecz zasłużonym zwycięstwem gospodarzy
9:7.

W zespole Sparty b. słabo wypadł
! mistrz I-go kroku w muszej Wojtas. W

! drużynie gospodarzy na wyróżnienie za-

I sługuje Cyranowlcz.

j w muszej Wojtas (S.) wygrał na pkt.
I z Oslćklm, w kogucie! Bartkowlcz {S)

poddał się w 2 i Cyranowlczowi, w

! piórkowej Landy (S.) wygrał t Podbll-

I skim przez dyskwalifikację, w lekkiej
I Trojanowski (S) przegrał prwr fc o w 1

rundzli z Holcem, w półłrednle] Ko-

| strzewa (S.) uległ Teppsrowl. Michalski
' (S.) w tradnioj yygral z Gutkowskim

przez poddanie si"> tego w 2 r., w P$ł '

cieiklej Cbrebskl (S) zremisował l Czu-

bakiem -w cieżkloj Nowak (S) orzegrał
przez dyskwalifikację z RakszewsWm

W ringu sędziował Cichawa, na pkt.
Krasuski.

Widzów około 1003

SFB&recisilki
przegrywają
w Budapeszcie

BUDAPESZT, 1.2. (tel. wł). Na za-

kończenie „Tygodnia Polskiego" w

Budapeszcie odbyły się zawody szer-

miercze. Nasze ilorcc'stki spotkeły

się kolejno z dwoma teamami olimpi-

jek węgierskich zgrupowanych w klu-

bie Csepel. Z teamem „A" Polki prze

grały 2:7, a ieatnowi „B" uległy 4:5.

Najlepszą zawodniczką polską była
Nawrocka, która wprawdzie przegra-

ła z doskonałą Węgierką Ellek, ale

po dwu wątpliwych tuszach.

Dżiu-dżitsu Dżiu-dżitsu
Podręcznik o niezmiernie ciekawej gałęzi sportu

do nabpeift

W GŁÓWNEJ KSIĘGARNI WOJSKOWEJ

Łodzi, ni. Piotrowska 47, ID WaraaMDle Al. Plaristze) Armii W. P . 16

oraz uie uinstiklcb księgarniach ui Polsce. Cena 320 ztotgck

Z. wągeHaujBwictiw

DŻIU—D2ITSU

Podręcznik o niezmiernie Interesującej
gałęzi sportu — Dilu-Diltsu jest dziewią-
tą pozycją, jaka ukazała się nakładem

Wojskowego Instytutu Naukowo-Wydawnl-
ctego w ramach tzw. .Biblioteki Sporto-
wej".

Kompozycję podręcznika tworzy częSć
tekstowa 1 część llustr. składająca się z

171 przejrzystych rys , odtwarzających
poszczególne elementy składowe ćwi-

czeń, chwytów I walki. Część tekstowa

jest metodologicznym wprowadier.iem.
ułatwiającym w znacznej mierze rozłoże-

nie treningów w czasie oraz wskazują-

cym na sposób opanowania zasad —

„łagodnej sztuki" walki.

Ilustracje podręcznika posiadają odpo-
wiednie objaśnlonla ułatwiające zrozu-

mienie najbardziej skomplikowanych chwy- '

łów. ,
• i

Podręcznik zawiera dokładny program

szkolenia, wskazówki odnoinle ubioru j
oraz hygieny Dżiu-Dżilsu. I

W całości podręcznik Dżiu-Dżitsu Jest '

książką wartościową, która powinna zna-

leźć chątnycii nabywców zarówno z szo.

regów milicji Jak I kół sportowych

*) Zblgniow Myclolskl — Wojskowy
Instytut Naukowo-Wydawniczy, 19«T r. ,

str. 70, rys. 171, eona kaUl. 320 zł, aluib.
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zawodniczka poznańska, Brześniowskaj

którą uważa się za najlepiej ścinajgc;

zawodniczkę.

Na zawodach obecni byli z ramienia

PZPR kpt. sportowy Wirszyłło i prze-

wodniczący spraw sędziowskich Eber-

'nardt. Ohaj wymienieni stwierdzają, iż

w porównaniu z rokiem ubiegłym po-

ziom czołowych, drużyn nieco się obni-

żył, dotyczy to zwłaszcza drużyny AZS.

Następiło jednalt ogólne wyrównanie się

poziomu startujących drużyn, czego naj-
lepszym dowodem b; ł fakt, iż wszystkie

spotkania miały niezwykle zacięty prze-

bieg.

Po zawodach kapitan sportowy związ-
ku powołał dodatkowo na obóz treningo-

wy na?tępuj?ee zawodniczki: Kaczmar-

czyk, Brześniowśką, Jasińską i Kurc.

BESKID ANDRYCHÓW

REWELACJA

CZĘSTOCHOWA, 2. 2. (Tel. wł.) —

Półfinały mistrzostw Pol ki w grupie czę-

stochowskiej w siatkówce pań nie pozba-
wione były sensacji: jedna z faworytek
rozgrywek — Wisła krakowska, została

wyeliminowana, zajmując trzecie miej-
sce. Rewelacją półfinału stał się mistrzo-

wski zespół okręgu bielskiego Beckid

Andrychów, który zaraz pierwszego dnia

.

-prawi! iclk.j niespodziankę, wygrywa-

jąc x Wisłą 2:1 (15:13, 10:15, 15:13).—

Krakowianki wykazały wyższy paziom
tcrlir.ir-r.ny, lecz grały za miękko, pod-
czas gdy Be:kid stosowni akcję ofer.sy-
v.'n:i. W dnlir.ym cingu ^mistrzostw An-

drycl-swiralci przegrały tylko z SKSWar

szawa 1:2 (15:8, 11:15, 10:15), a reKtp
spotkań rozstrzygnęły na swoja korzyść,
zajmujac drugie miejsce i kwalifikując
się do finału.

Pierwsze miejsce zajął zasłużenie, ze-

spół SKS Warszawa, który wygrał wszysł
kie spotkania, będąc drużyną bardzo wy-

równaną. Najdramatj-czniejszyni
1

spotka-
niem mistrzostw było spotkanie SKS —

Wisła. Trwało ono półtorej godziny i

było pełne emocji. Pierwszego seta wy-

grała Wisła 15:8. dwa następne SKS

15:13 i 16:14.

Tob;-la półfinałowa w grapie często-

chowskiej wjplfjda następująco: 1) SKS

Warszawa 6 gier, 6 pkt., 12:2 sety. 2)
Beskid Andrychów 6 gier, 5 pkt., 11:3.

3) Wiola Krrków 6 gier, 4 pkt., 10:4; 4)
PKS Katowice 6 gier. 3 pkt., 6:6. 5) ĆKS

Częstochowa ó gier, 2 p!:t., 4:9. 6) Che-

n? i u Gliwice 6 gier, 1 pkt., 2:10. 7) Vi-

ctoria Częstochowa, która została dopu-
szczona do mistrzostw zamiast „Społem"
Wrocław, który nie przyjechał na spot-

kanie. Podkreślić nr.leży wzorową orga-

nizację rozgrywek i duże zainteresowa-

nie ze strony publiczności-

| ce z Palińskim nie wróżono żadnych
'

szans. Tymczasem poznańczyk po-

szedł na wymianę ciosów i kilkakrot-

nie zahaczył swą prawą niebezpiecz-
nie Palińskiego. Nie wytrzymał jed-
nak walki kondycyjnie, toteż w trze-

cim starciu obozowicz wyraźnie prze-

ważał. Urbanowicz i Kołeczko wy-

kazali duże postępy. .

Mecz rozpoczęto dwoma nadprogra
mówkami. W pierwszej w wadze lek-

kiej Kominek (HCP) nie rozstrzygnął

spotkania z Sikorskim (Zjednoczeni).
W drugiej walce, w papierowej Kem-

pa (Śl) pokonał wysoko na punkty
Gierwazika (Pozn.) .

Wyniki głównego spotkania były
następujące: (na pierwszym miejscu

obozowicze) musza: Tyczyński (W-wa)
— Kasperczak (Pozn). Warszawianin

rozpoczyna atak lewym prostym, nt-

trafia j-dnak na debrze kontrującego

Kasperczaka, który z kolei przeszedł
do natarcia i dublowanymi lewymi w

korpus i szczękę tak osłabił przeciw-

nika, że ten skończył walkę mocno

wyczerpany. Zwyciężył wysoko na

;
punkty Kasperczak.

"Kogucia: Kruża (Pom) — Ciupka
(Poz.) W trzecim starciu destrukcyjna
robota Kruży daje się we znaki Ciup-
ce. Po krótkim suchym prawym wy-

czerpany Ciupka idzie na deski, re-

zygnując z dalszej walki, daje się

wyPczyć.
Piórkowa: Matloch (SI.) — Panke

(Poznań). Atakującego Ślązaka wstrzy

muje Panke, przy czym dochodzi do

częstej wymiany ciosów. Na dystans

lepszy jest Matloch, w zwarciu zaś

poznańczyk. Matloch za bicie głową

otrzymuje napomnienie. Sędziowie o-

głaszają zwycięstwo Pankego, chociaż

wynik remisowy byłby sprawiedliw-

szy.

Lekka: Bibrzycki (Śl) — Ratajczak
(Pozn.) . W pierwszych dwóch run-

dach spotkanie mało emocjonujące, a

wymiana ciosów rzadka, W II r. Ślą- ,

zak otrzymuje napomnienie za trzy-

manie. Dc-piero od trzeciego starcia

walka przybiera na tempie i Bibrzyc-
kiemu udaie się kilka razy trafić

swego przeciwnika. Zwycięża na

punkty Bibrzycki.

Półśrednia: Paliński (Pom.) — Kacz-

marek (Pozn.) . Przez cały czas walki

dochodzi do silnej wymiany, w której
lekko góruje Paliński. Spotkanie roz-

strzyga na swoją korzyść Paliński.

Średnia: Zagórski (W-wa) ^— Ja-

niak (Pozn). Obaj zawodnicy polują
na cios. Warszawian'n od czasu do

'
czasu przechodzi do ataku, przypusz-

czając swą lewą, trafia jednak nie

groźnie. W drugim starciu Janiak

nadziewa się na kontrę i idzie do
1

„8" na deski. Po podjęciu walki, za-

poznaje się jeszcze dwukrotnie do

j „8" z matą. Sędzia dalszą walkę

przerywa, ogłaszając zwycięstwo Za-

górskiego przez t, k. o.

Półciężka: Franek (Pozn.) — Urba-

now
:

cż (Pozn.). Walka miła dla oka.

Obaj zawodnicy walczą czysto, przy

czym Franek zbiera punkty w defen-

sywie, Urbanowicz zaś w ataku. Wy-
nik remiąowy sprawiedliwy.

Ciężka: Rutkowski (W-wa) — Ko-

łeczko (Pozn.) . Już po pierwszej pra-

wej Rutkowski zaczyna tchórzyć, Cią
gle ucieka przed nacierającym Ko-

łeczko. Jedna z licznych prawych

poznańczyka posyła do „8" na deski.

Poznańczyk w dalszej części walki

jest niezaradny i nie umie ..wykorzy-
stać licznych sposobności do zadania

kończącego ciosu, wygrywając w re-

zultacie na punkty,
W ringu sędziował Gruszczyński,

na punkty zaś Leżochupski, Urbaniak

i Grub ński. Widzów zaledwie 1.500

osób, (Ol,).
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KONTUZJA POZBAWIŁA GO SZANS

wmnt0 Dzielna postawa OMTUR-owców
na zawodach narciarskich w Zakopanem

ZAKOPANE, 2. 2 . (Tel. wł.) W Zako- j Tylka (Wisła) 28,33. 3) Rubis (Wisła) warunki atmosferyczne. Z powodu brakn

panem odbyły się mistrzostwa Polski ju- !29:07 i śniegu musiano rozgrywać biegi jaskie
j niorów, mistrzostwa Związku Harcerstwa

Polskiego oraz czwónnecz międzyorgani-
; zacyjny: OMTUR, ZHP, ZWM i „Wici".

| Zawody trwały 3 dni. I

! Na starcie 650 zawodników. Była to

j najbardziej masowa impreza narciarska j
| po wojnie, a na-wet w ogóle w Polsce.

OMTUR prowadził 3 dni przed Zwiąż- |
kiera Harcerstwa Polskiego, który jed- j
nak miał większy wybór zawodników, I

! ponieważ w międzyczasie odbywały się
mistrzostwa harcerskie. ZHP zwyciężył |

dopiero na finiszu z minimalną ilością (

punktów.

Grupa C. Bieg na dyst. 10 km: 1) Bu- na Gubałówce, bieg zjazdowy na Kaspro-
jok (ZWM) 52:24. 2) Wawryszko (PTT j wym Wierchu, skoki na Hali Kondrato-

Zakopane) 52:25. 3) Podworski (ZWM) wej, a slalom na Kalatówkach. PZN prze-

52:27. (prowadził imprezy bardzo sprawnie i w

Bieg seniorów 16 km zakończył się terminie je zakończył. Uroczystość roz-

zwycięstwem OMTUR: 1) Holeksa (OM- dania nagród odbędzie się we wtorek.

TUR) 1:18,28, 2) Dawidek (HKN) Zainteresowanie imprezą w Zakopanem
1:20,04, 3) Szumański (OMTUR) 1:22,47 b. duże. Sfery rządowe reprezentowane

4) Gołąb (ZWM) 1:23,21. 5) Ziemba były przez min. Osóbkę-Moraws&iego.
(HKS) 1:23,53. I

Czołowy Ivzwiarz anaielski Johnny Crou-

shey był jedną z nadziei brytyjskich na

laury olimpijskie w jeździe szybkiej
na łyżwach.

Kontuzja kostki, jakiej nabawił się
a czasie treningu pozbawiła go szans.

i Zjazd seniorów: 1) Dawidek (HKS)
1:16. 2) Karpiel (HKS) 1:17. 3) Zieliń-

ski (OMTUR) 1:17, 4) Olszewski (OM-
TUR) 1:17,5. 5) Ziemba (HKJS) 1:18.

Kombinacja norweska seniorów: 1) j
Uroczyste otwarcie zawodów nastąpiło .' Ziemba (HKS) 53 i 10 pkt. 2) Gołąb!

29 stycznia i ulicami Zakopanego prze- j (ZWM) 71, 34 pkt. 3) Broda Fr. (OM-!
szła defilada uczestników. W pierwszym TUR) 79, 43. 4) Szumański Henryk I

dniu odbył się bieg juniorów w konku- ' (OMTUR) 11C, 86. 5) Dawidek (HKS)

Warła-Gryf
11:5

rencji krajowej o mistrzostwo Polski na

dystansie 6 km. Start na Gubałówce.

Grupa B juniorów od 14 do 18 lat: 1)
Dawidek Br. (PTT Zakopane) 27:49. 2)

Polonia (Bytom) - Warta 100:76
Udana impreza pływaków

1-17. 6) L. Broda (OMTUR).
Skoki grupa A juniorów: 1) Fortecki

(HKS) 208, 5 skoki 21 i 21 i pół. Ju-

niorzy grupa B: 1) Kowalski Wisła Za-

kopane nota 196, 4 skoki 22,5 i 26 m.

Grupa C: 1) Węgrzynkiewicz (HKiS —

Bielsko) nota 207,6 skoki 30,5 i 31 m.

2) Michałek (OMTUR) nota 191,4 sko-

ki 28 i 30 i pół m. 3) Proiok (OMTUR)
nota 184,9 skoki 26, i 25,5 m.

Seniorzy: 1) Ziemba (HKN Zakopa-

POZNAKl 2.2. (Tel. wł.) . Rozegrane w

niedziele towarzyskie spotkanie pięściar-
skie pomiędzy Warta i Gryfem (Toruń)
zakończyło się wynikiem 115. Zamiast

wagi cieżkiej, stoczono dwie walki w

piórkowej.
We wszystkich prawie walkach warcia-

rze górowali nad swymi przeciwnikami nić się preludium deszczowym'
technicznie, ustępowali im natomiast fi-

zycznie i kondycyjnie. |
Wyniki techniczne (toruńczycy na pierw-

szym miejscu): w muszej Gumowski zwy-

ciężył na punkty Liedkego. W koguciej
Przybylski wygrał na punkty z Szymań-
skim, w piórkowej Krzemiński zremisował
z Sobkowiakiem, w drugiej walce tej ka-

tegorii Trawiński uległ na punkty Woj-
nowskiemu, w lekkiej Rybicki, po najład-

Choćby syreny śpiewały...
Bardzo się ucieszyłem przeczytawszy, snem znużone oko zmruż", a później dl*

że miły klub Syrena będzie urzą- odmiany foxa „Więcej gazu",
dzał koncerty symfoniczne dla sportow- Podobna jednemu z naszych działaczy
ców, żeby ich nauczać i wychowywać, sportowych, specjaliście od wyjazdów za.

Ale potem pomyślałem sobie, że to wca- granicznych, przydałby się refrenjui
le nie jest takie proste. Co tam mogą taki jestem zimny drań",
bowiem zawodnicy" usłyszeć i czego się Lekkoatletom z obozu w Olsztynie za.

mogą nauczyć? gramy JMadelon do stołu nam podaje",

Wyjdzie na estradę ze 20 facetów, we- a chór koszykarzy Wisły śpiewać będzie
zmą trąby i inne instrumenty i zaczną „Piłem, kto mówi że nie piłem',
grać. A przecież nasi chłopcy ze sportu Naszych znakomitych olimpijczyków l

umieją trąbić niezgorzej i żadnych mie- bokserów, którzy ostatnio odnieśli takie

dzianych instrumentów do tego nie po- sukcesy na ringach zagranicznych, pou&-
trzeb u ją. Wystarczy „tata z mamę". tamy dziarskim marszem Szopena*, tym

A grać? Mój Boże nie jeden grał od pogrzebowym,
dawna w „trzy karty", nie mówiąc już o Potem wszyscy zaśpiewamy chórem

zabawie w pasek i o rficzku". stary hymn sportowców:
Chociaż jednak pewien pożytek z tej J"o kieliszku pierwszym jest d le.

akcji może być pod warunkiem ułożenia piej'.
odpowiedniego programu. Przedstawiał- Tak, tak, te koncerty mogą być cielak

by on się na przykład w ten sposób: we! Jedno jednak jest pewne, gdyby na

Dla pp. sędziów—członków zarządów, zaproszenie sympatycznej KS ,-Syreny",
kapitanów sportowych radziłbym zagrać jej dwie rywalki — warszawskie syreny

Szkoda twoich łez". Piłkarzom • zaś z brązu, zeszły ze swoich piedestałów i

„Gdybym ja miał cztery nogi". Hokeiści nawet syrenimi glosami śpiewały, to i

i łyżwiarze muszą w tym roku zadowól- tak nic to nie pomoże naszym sportotę.

Szopę- com .

na. Komitetowi Olimpijskiemu poświę- Zmienić ich może inny koncert: '

cimy piękną arię z opery ,£farUF,. za- Taki „rżnięty" —

po ojcowsku!
czynającą się słowami: ^Śpij spokojnie— K. 0.

POZNA* 2.2 (Tel. wł.) . Polonia (Bytom)
Warta 100:76 pkt. w pływaniu.

Mecz ten byl jedną z najlepiej uda-

nych tegorocznych imprez sportowych.
Niecodziennym wypadkiem byl start Ra-
moli w wyścigu klasycznym na 100 m. Za-
wodnik śląski udowodnił, że i w tej kon-

kurencji należy do ekstra-klasy Polski.

Płynąc przez cały czas motylkiem, osią-
gnął doskonały czas 1:18 m.

Wszyscy prawie zawodnicy Warty uzy-
skali swoje rekordy życiowe.

Wyniki:
Konkurencje męskie: 200 m st kl.: 1)

Brzęczek (Pol.) 3:01,2 m, 2) Ciechoński
(W.) 3:02,7 (nowy rekord Okręgu), 3) Ka-
rabuła (P.) 3:09,2, 4) Chmielewski (W.)
3:18,3.

100 m st. dow.: 1) Zimny (P.) 1,08 m.

»2) Kruczkowski (W) 1:10 1. 3) Nowak (V/.)
1:11, 4) Papees {P ) 1:13,2

100 m st. kl.: 1) Ramola (P.) 1:18. 2)
Ciechoński (W) 1:26.9. 2) Basista (P.)
1:27,5, 4) Durski (W.) 1:20.

100 m st. grzb.: 1) Gadzikiewicz (P.)
1:23, 2) Gajewski (W) 1:25. 3) Żalisz (W.)
1:26,6, 4) Brzęczek (P.) 1.30,2.

Skoki z trampoliny: 1) Gajewski (W.;
72,46 pkt., 2) Brendler (P.) 64,74.

Sztafeta 4X100 m st. kl.: 1) Polonia

5:44,1. 2) Wartą 5:53,8.
Sztafeta JX100 m st. zm.: 1) Polonia

3:51,2, 2) Warta 3:51.6.

Konkurencje żeńskie: 100 m Et. dow.:
1) Madeja (P.) 1:30.2, 2! Janasikówna fW.I

1:33,4 3) Wiśniewstra (W.) 1:36,3, 4) -Nie-
dzielówna (P.) 1:39,9.

100 m st ęrzb.: 1) Kurkówna (W.) 1:41,3,
2) Eleia-skó' (O.) 1:49,4, 3) Roczniak (P.)
2:00,5, 4) Wiśniewska (W.) 2:01,5.

100 m st. kl.: 1) Blejarska (P.) 1:43, 2)
Bresińska (W.) 1:44,5, 3) Ciechońska (W.)
1M3. 4) Niedzielówna (P.) 1:54,9.

Szt.Oeta 3X
1 ®} st- zm

-

:

1) Warta 5:06,
2) Pclonia ?.5Ć.6.

^

,,.,„. .x .
• -i , niejszej walce dnia, przegrał na punkty

ne) nota 19/,8 skoki 30 i poł i 30 3 poł. z Bazarr.,ikiem w półśredniej Nowak prze-

2) Świerk (ZWM) nota 191,7 skoki 29 i grał w trzecim starciu przez k. o. z Vog-
tem, w średniej Bożek uległ wysoka na

punkty Adamskiemu, w półciężkiej Stocki
odniósł minimalne zwycięstwo nad Fran-
kiem (O.).

30 m. 3) Broda (OMTUR) nota 190,2
skoki 29 i 33 i pół m (najdłuższy skok

dnia). Warunki Aoków ciężkie.
I Slalom. Seniorki: 1) Zborowska. Se-

i niorzy: 1) Kramm (HKN Kraków)
Srtarcl

3m,2)
Na za

wodnej r

zakończył
(1:0).

i 4X100
Waita 3:00,3.

odbył
Polonia

Mczente

między

dow.: 1) Polonia 1:26 5.

Zjazd juniorów w grupie C: 1) Pro-

rok (OMTUR) w doskonałym czasie

0:55. 2) Sikorski (Sukół Zakopane) 0:56.

Organizatorzy natrafili na b. ciężkie

się mecz piłki
i Wartą, który

się zwycięstwem Polonii 2:1

# KS- Odra 13:3
Skałecki pokrzywdzony

W Rzeszowie
Szturmowiec— Legia 10:6

STOtECZNA drużyna bokserska Legii
rozegrała mecz w RzesSDwie ze

wzmocnioną ósemką Szturmowca, tak że

śmiało można powiedzieć, iż warszawia-

cy walczyli z reprezentacją Rzeszowa,
która też wygrała 10:6 Sędziowie miej-
scowi (kandydaci) nie grzeszyli zbytnim
obiektywizmem, tak że bokserzy Legii
rr kilku wypadkach czuli się pokrzyw- :

dzenl. '

W muszej Zielas (Sz ) wygrał z Gołę-
biewskim, w koguciej Flisiak (L.) zremi-
sował z Pucem. Puc jest dobrym zawod-

nikiem, bijącym silnie z obu rąk. W

piórkowej Wdowiak wygrał z Krowia-
kiem (Sz.) . W lekkiej Klar (L.) zremiso-
wał z Sypniewskim. W półśredniej Fali-
szewski (Sz.) wygra! przez k. o. w 11 r.

z Knigą. Faliszewski jest obiecującym
zawodnikiem, rozporządzającym silnymi
uderzeniami. W średniej 0'szewski (L.)
przegrał przez t. k. o . w II rundzie z

Banasikiem. W półciężkiej Wyrzykowski
(L,J uległ Wolskiemu. W ciężkiej Grzelak
(l.) zwyciężył Trawińskiego przez t. k . o.

w III rundzie.
RZESZÓW — LUBLIN

Rzeszów — Lublin, mecz bokserski, od-

będzie się w dniu 15 bm w Lublinie.

Motyka, bokser ciężkiej wagi Rzeszowa
nie pojechał na obóz do Dziekanki, gdyż
musiał się poddać operowaniu żylaków

O PUCHAR PREZESA SADŁOWSKtEGO
Na śląsku rozpoczynają się rozgrywki

bokserskie o puchar honorowego preze-
ia śl.OZB — H. Sadłowskiego. Terminarz

spotkań w I-ej kolejce jest następujący:
5.2. KS Siemianowicranka — ZZK Tar-

nowrVie Górv, KS Piast — RKS ..27"
Orzegów. RKS Batory — KS Baildon. RKS
Slavia — KS Zryw.

12 2 KS Siemianowiczanka — KS Piast,
RKS „27" Crzegów — RKS Batory. KS
Baildon — RKS S'avie. KS Zryw — ZZK.

19.2 KS Piast — KS Baildon. RKS Bato-

ry
— KS Zryw RKS S'avia — KS Siemia-

nowicranka. ZZK — RKS .,27" Orzegów.
262. KSB-jildon — ZZK KS Zryw — KS

Piast. KS Siemianowiczanka — RKS Bato-

ry, RKS Slavia — RKS . .27" Orzegów
11.3 ZZK — RKS Batory. KS Piast — RKS
Slavia. RKS ..27" Orzegów — KS Siemia-
nowiczanka KS Baildon — KS Zryw.

18 3 KS Piast — RKS Batory. KS Zryw—
RKS ..27" Orzegów. RKS S'nvia — ZZK,
KS Siemianowiczanka — KS Bai'don.

1.4 RKS ..27" Or7egów — KS Baildon,
KSZryw—KSS

!
=m;anowic7anka. RKS

Batory — RKS S!avia. ZZK — KS Piast.
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WROCŁAW, 2.2 . {tel. wł.). We

I Wrocławiu gościła drużyna szczeciń-

j skiej Odry, która spotkała się na rin-

I gu z IKS. Zawody zakończyły się

zwycięstwem drużyny dolnośląskiej

13:3. Wynik ten krzywdzi gości,

gdyż Skałecki miał Y/ysoko wygraną

walkę z Waluga.

Wyniki techniczne: (na pierwszym

....ejscu zawodnicy IKS). Musza: Ku-

rowski pokonał Orlicza. Kogucia —

Kaflowski wygrał ze Stachowiczem.

Piórkowa — Kurowski II wygrał z

Kukulakiem. Wynik krz;—'dzi gościa,
klóry zasłużył na remis. Lekka —

Kupisz pokonał przez t. k. o . Wrzo-

su. Druga lekka — Waluga zrem so-

wa! ze Skałeckini. Skałecki już w

pierwszych sekundach walki zdublo-

wał cios z prawej i poprawił lewą, po

czym Waluga poszedł na deski do

,,8". W drugim starciu Skałecki po-

wtórnie posłał na matę Walugę do

,,7". Trzecia runda zakończyła się

lekką przewagą Skałeckiego. Sędzio-
wie dolnośląscy skrzywdzili gościa,

orzekając remis

Wilczkowi. Półciężka — Ciećwierz

pokonał wysoko na punkty Deringera.
•

W Wałbrzychu miejscowy Górnik

pokonał szczecińską Odre w stosun-

ku 11:5.

•

We Wrocławiu drużyna Pafawagu

zwyciężyła krakowską Wisłę w sto-

sunku 11:5.

Wrocławianie sprowadzili na ten

mecz Szczepana i Popowskiego z o-

N&ĘM/BttSći •

lekkoatletyczne
Mjr. Giedgowd zawiadomił PZLA,

że zrzeka się funkcji opiekuna stałego
ośrodka lekkoatletycznego w Olsztynie.

Czechosłowacki klub Bats — Zlin,
w którego barwach startuje słynny "Za-

topek, zwrócił się do PZLA z ofertą
dla któregoś z klubów przyjazdu na za-

wody do Polski. Obok Zatopka klub Ba

ta — Zlin posiada kilku doskonałych
lekkoatletów, jak Precek, Radny i Ko-

manek.

-jr Kobieca drużyna lekkoatletyczna z

Przerowa, która w r. z. bawiła w Pol-

sce, rozgrywając spotkania w Katowi-

cach i Krakowie, zaproponowała na

mecz rewanżowy wczesny termin już w

kwietnin.

-fc PZLA przenosi swoją siedzibę do

baraku prży ul. Puławskiej 2. gdzie urzę

dują już od dawna sportowe związki
państwowe i okręgowe.

Częstochowskie władze piłkarskie
3

n?e uzyskały absofuforium

Półśrednia — Bogucki znokautował

w pierwszym starciu Kubę. Średnia—

CZĘSTOCHOWA, 2.2 (Tel. wł.). Te-

goroczne walne zgromadzenie często-

chowskiego OZPN miało bardzo burzli-

wy przebieg, odsłaniając kulisy działal-

ności dotychczasowego zarządu, który
wprawdzie przyczynił się w dużym stop-
niu do ożywienia ruchu piłkarskiego w

okręgu i zrobił wiele dla ugruntowania
jego dalszego rozwoju, lecz równocześ-

nie w ciągu swej kadencji dopuścił się
paru niefortunnych posunięć. To zadecy-
dowało, że walne zgromadzenie 24-ma

losami przeciwko 18 odmówiło abso-
Horboń poddał się w drugim starciu ]utorium ustępującemu zarządowwi,

Pierwszy galop
warszawskich piłkarzy

Grochów zdobywa puchar
Pierwszy tegoroczny turniej piłkarski w

Warszawie z udziałem drużyn A klaso-

wych Grochowa i SKS-u oraz B klaso-

wych Okęcia i Sparty rozgrywany o pu-
char Grochowa zakończył się zwycię-
stwem gospodarzy. Zespoły A klasowe

udowodniły swą wyższość, eliminując iw

pierwszym dniu Sparlę i Okęcie.
GROCHÓW — SPARTA 8:0 (3:0).

tatwe zwycięstwo A klasowego Grocho-
wa nad B kl. Sp; rtą. Grochów/ wystąpił
z nowym narybkiem.

Bramki dla zwycięzców zdobyli: Kruk

3, Maruszkiewicz I 2, Szulc, Jodłowski i
Maruszkiewicz II po jednej.

Sędziował Szulc.
SKS — OKĘCIE 4:2 (2:2).

Spółdzielcy dopiero pxj przerwie zdo-

byli przewagę, zapewniając sobie zwycię-
stwo.

Bramki dla zwycięzców strzelili: Toma-
siewicz li, Wierzchucki, Skierczyński, Ko-
złowski po 1, dla Okęcia — Kowalski 2.

Sędziował Suchecki.

SPARTA — OKĘCIE 4:3 (2:2).
Ciężko wywalczone zwycięstwo Sparty

w meczu o trzćcie miejsce Strzelcami

, bramek byli dla Sparty — Orłowski i U-

!liapo2,dlaOkęcia — Nowak 2 i Ko-
walski 1.

| Sędziował Łapkowski.
' C-P.OCHÓW - SKS 6:2 (2:1).

Mecz o pierwszo miejsce w turnieju
przyniósł zdecydowane zwycięstwo Grc-

3ramki dla Grochowa zdobyli: Kruk 4,
Maruszkiewicz i Skorupiński po 1, a dla
SKS-u Burzyński i leniewskl.

Sędziował Ryba.
Grochów dzięki temu zwycięstwu zdo-

był puchar.

10-ciu najlepszych
zapaśników

P. Z . A. zatwierdził listę 10-ciu najlep.
szych polskich zawodników w zapaśnict-
wie i podnoszeniu ciężarów jak nastę-

puje:
W zapaśnictwie:
1. Gołaś Jan (Śl), 2. Stróżek Jan (Kr).

3. Gryt Jerzy (Śl). 4. Rokita Antoni

(W-wa). 5. Marcok Karol (Śl). 6. Bajo-
rek Władysław (Kr) 7. Jakubowicz Sta-

nisław (Poznań). 8. Gliński Czesław

(Łódź). 9. Kuligowski Władysław (Śl).
10. Toboła Rudolf (Śl).

W podnoszeniu cięśaróiv:
1. Niedziela Stefan (śl). 2. Sadowski

Mieczysław (W). 3. Witucki Jan (Pom).
4. Szkloez Józef (Śl). 5 . Dajnowicz K.

(Pom). 6. Głowacki Józef (Kr). 7. Au-

Obrady walnego zgromadzenia nie sta

ły na należytym^-poziomie, a mandata-

riusze klubowi poświęcili więcej czasu

załatwianiu porachunków osobistych, ani

żeli zagadnieniom przyszłości okręgu.
Popełniono przy tym nietakt jakim by-
ło nie powitanie przybyłego na zebranie

delegata PZPN, wice-prezesa Glinki.

Sprawozdanie w imieniu poprzedniego
zarządu złożyli: b. prezes Chyła, sekre-

tarz Kowalski, skarbnik Sowała, prze-

wodniczący WG i D — Szmeken i wy-

działu sędziowskiego Woźniak.

Na nowego prezesa okręgu wybrany
został p. Rydzewski, a na członków za-

rządu: Ciszewski, Krys, Suchecki, Ku-

liński, Słota, Bujak, Wnuk i Pędzik.
Do Wydz. G. i D.: Dąbkiewicz, Soł-

tysiak, Gontarski, Orzanko, Salber, Pa-

sierbowicz, Paternuk, Chądzyński, Wa-

wrzycki.
Do Komisji Rewizyjnej: Federak,

Kucharski i Caban.

Jako delegatów na walne zebranie

PZPN wybrano pp.: Rydzewskiego i

Selmana, którym zgromadzenie poleciło
głosować w razie potrzeby za drugą
ligą.

KONKURS „ZGADNIJ KTO WYGRA"

Kupon Nr 1*. Sobota 7 i niedziela ł.lMS .

1.

3.

Szwecja — Polska, hokej

Szwajcaria — Czechosłowacja, hokej

Stany Zjednoczone — Anglia, hokej

4. Kanada — Austria, hokej

i. Szwecja — Anglia, hokej

<. Stany ZJedn. — Czechosłowacja, hokej

Kanada — Szwajcaria, hokej

Austria — Wiochy, boke]

-1. Zjednoczeni Bydg. — Obóz KI, boks

10. HKS Szopienice — Pogoń Katowice,
piłka nożna

Piast Gliwice — Huta Pokój, piłka
nożna

Orzeł Wełnowiec — Farnim Katowice,
piłka nożna

1

20 zl. 20 zł. 20 z!

riaswisko i imię

adies i

Numer kuponu Sprzedane znaczków olimpijskich

(Kupon wyclaf)

UWAGA:
1. Spotkania hokejowe, lamiesicione

w kuponie, są spotkaniami w turnieju
olimpijskim w St. Moritz. Wszelkie do-

grywki po przepisanym czasie gry nie

wchodzą w możliwości typowania.

1. Kupony należy składać do czwartku,
dnia S lutego 1948 r. do godxiny 17-ej.
Zgłoszenia wygranych przyjmowane bidf
do wtorku, dnia 10 lutego, godz. 17-ej.
Ogłoszenie nagród nastąpi w poniedzia-
łek, dnia li lutego.

Orzazgi SScisIrie
KS Pogoń Katowice, na odbytym

ostatnio walnym zebraniu zmienił nazwę
na Związkowy KS Metalowców Pogoń.

Drużyna tenisa stołowego AKS Mi

kołów, wchodząca w skład śląskiej ligi
tenisa stołowego, otrzymała zaproszenie
z Czechosłowacji, na rozegranie tam w

końcu lutego kilku spotkań towarzyskich
Jedną z największych sekcji teniso-

wych w Polsce posiada katowicka Pogoń,
która zrzesza około 500 tenisistów. "Po-

goń jest właścicielem 10 kortów, a obrót

sekcji tenisowej w ub. roku wynosił oko-
ło 6 miij. złotych.

^WG i D Śląskiego OZPN, postano-
wi. utworzyć referat młodzieży, na któ-

rego czele stanął znany przed wojną pił-
karz Dębu — Demut, a na członków po-
wołani zostali pp.: Kozłowski I Kubis.

-J-- Reprezentacyjny piłkarz śląska —

Pawlik ((WMKS Katowice), który wskutek

doznanej kontuzji pauzował w ub. roku,
rozpoczął już treningi i w roku bjeżącym
występować będzie w barwach lechil

Mysłowice.

NAJSILNIEJSZY KOREAŃCZYK

gustyn Wilhelm (Śl). 8 . Hejdek Paweł

chowa, którego przewaga zaznaczyła się (P°m). 9. Derboł W. (Kc). 10. Herok

j wyraźni o po przerwie. I Jerzy (Śl).

•Ję Zapaśnicy Siły Mysłowice, wyjeż-
dżają do Czechosłowacji, gdzie w nad-

chodzącą niedzielę 8 bm. rozegrają spot-
kanie z Bata Zlin.

W meczach o mistrzostwo kl. B śl.
OZB. uzyskano wyniki: Concordia Knurów

Kop. Katowice 12:4; Silesia Rybnik —

Pogoń Katowice 11:5; Lechia Mysłowice
Ruch Chorzów 9:7; RKU Sosnowiec — Azo-

ty Chorzów 9:7. Po meczach tych w gru-

pie pierwszej prowadzi HKS Szopienice
przed BBTS Bielsko, a w grupie drugiej
Huta Pokój Nowy Bytom, przed Lechia

Mysłowice (z. o .).

Su-Il-Napi, mistrz Korei w podnoszeniu ciężarów, jest kandydatem do I miejsca
na Olimpiadzie w. piórkowej

Odpowiedzi
Recfcvlce/t

Wacław Kob. — Sosnowiec. Gdybyśmy
w swoim czasie zamieszczali wszystkie
artykuły w poruszonej przez Pana spra-
wie (za i przeciw), wystarczyłoby to za-

pewne na wypełnienie całego „Przeglą- ..

du Sportowego". Zrozumie Pan, że Czy-
telnicy nasi mają na szczęście jeszcze
inne zainteresowania. Do sprawy tej nie

myślimy teraz powracać.
Alfons Szejba — Inowrocław. Zgadza-

my się z Panem, ale zależy to od PZPN
a nie od nas. Radzimy zwrócić się bez-

pośrednio do Związku i przedstawić- swój
punkt widzenia. Uwaga w sprawie Biegu
dookoła Polski również słuszna.

W. W . z Warszawy. Nie radzimy ryzy-
kować. Jeśli już pragnie Pan uprawiać
sport to lepiej wybrać sobie pływanie
lub lekkoatletykę.
" Z. Czerwiński — Grudziądz. Nie można

w sezonie martwym typować najlepsze-
go bramkarza. Forma graczy jest zmien-

na, dlatego też nawet I w pełni sezonu

istnieją różne opinie co do wartoici po-

szczególnych bramkarzy

Składy reprezentacji ^Polski w między-
państwowych moczach z Norwegią znaj-
dzie Pan w n-rze 46 Przeglądu z 1947 r.

WARUNKI PRENUMMtAU
miesięcznie
kwartalnie -.
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