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ZAWIEDZIONE NADZIEJE POLSKI W SKOKACH
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Nasz specjalny wysłannik red. T . Maliszewski tefefcnu'e:
ST. MORITZ, 8.2 . Na stadionie lodowym St. Moritz zapano wała już c'sza. Ściągnięto z ma-

sztu p'ęciokoiowy sztandar, prz ekazu'ąc go Norwegom, jako organizatorom przyszłych szó-

stych Zimowych Igrzysk Olmpijskich. Tam, gdzie przez szereg dni toczono zac ętą w^lko
0 laur najlepszego sportowca, gdzie panował przez cały dzień ożywiony ruch, teraz już w'e;<:

pustką i ly'ko rusztowania trybun i prowizoryczne ogrodzenia przypominają, że stadion St.
Moritz m'ał przez szereg dni inne niż zazwyczaj przeznaczeni.

Przy salwie moźdz'erzy opuszczono flagi: Olimpijską, Szwajcarii i Wielkiej Brytan'i. Ork'e-
stra odegrała hymn szwajcarski, poczem delegacje poraź ostat ni przedefilowały przez stadion

1 zagasł znicz ol mpijski.
W tej chw li, tak zupełnie na gorąco, trudno jeszcze o dokładny bilans.

Niemnie; jednak stwierdzić można, że pierwsze powo enne Z mowę Igrzy-
ska Olimp jskie m ały zbyt wiele cień", by pozostawiły po sobie jasne
wspomnienie. W jakim stopnia wina była organizatorów, a w jakm czyn-

ników ubocznych, ile wreszc'e napsula zmienna pogoda, o tym będzie je-
szcze czas pomówić W każdym raz e dobrze stało się, że Igrzyska doszły
wo£óIe do skutku. Były one demonstracją chęci zbliżenia się narc

ł-5w po

ciężk eh krwawych zmaganiach w okresie, kiedy w wytrąconym z równowa

gi świec e istn'eje wciąż jeszcze zbyt wiele linii podziałów. Dlatego też

śryfeór S5t. Mb^iMi^y. wielu wad eh jge wraly nSJraltiy 5*5 I^amy.poważne wątpliwości«y w spr,

uczestników, obojga pic, reprezentujących 28 narodowości, zm erzylo swe \,c tej znalazn,y ó* parcie Innych
siły w szlachetnej rycersk ei walce, stwierdzając, że sport jest platformą,
na której łatwo dojść można .do porczum'enąa. Jakkolwiek, tu i ówdzie

isiniałymnie sze lub-większe sympatie puc adresem tej lub icnej ekspedy-
cja, iednr.k w zasadzie Igrzyska Olimpijskie przeprowadzono w myśl ducha

nieśmiertelnego eh twórcy, w atmosferze rycersk'ej, fair walki i droga do

medalu olimpijskiego stała otworem wszystkim dzielnym i wykwalif kowa-

mym bez względu na pochodzenie.

Dlatego też dzisiaj, gdy poraź ostatni przesyłamy meldunek z St. Moritz

należy stw erdzić, że piąte Igrzyska Z mowę, m mo niedociągnięć, spełniły
swe zadanie.

TRZY GRACJE ZJAZDU

Międzynarodowy K. O. wyszedł z walki

z wzmocnionym autorytetem w to śmie-

my wątpić. Pozostawił on sobie wpraw-

dzie furkę w 4-ym punkcie dżentelmeń-

skiej umowy, jednak mamy wątpliwości,
czy spróbuje po 9-ym lutym uprawomo-

cni znów uchwałę, dla której przepro-

wadzenia brak mu właściwej egzekiity.

Dobrnęliśmy szczęśliwie do końca.

Na dobrą sprawę można było już w

dn u wczoraiszym przeprowadzić ce-

remon
:

ę zamkn ęcia Igrzysk, których
ep>logiem były zazwyczaj skoki otwar

te. Tym razem jednak akord końcowy
stanów ły dwa ważne mecze hokejo-

St Mor.tz te ekspedyc'e, które mu-

s.ały pilnie obliczać stan swojej kasy ideę olimpi}skl?

i zadawalać si'. patrzeń em przez

"Międzynarodowych Związków Sporto
wych,- ;któryin niebardzo • odpowiadałaby
rola Międzynarodowego K. O . jako or-

ganu nadzorczego. Do tej pory ograni-
czał się on wyłącznie do organizowania
Igrzysk Olimpijskich co 4 lata i gdyby
nie zbyt wybujała ambicja i zapędv dy-
ktatorskie panów Ekstroemów i Brun-

dage, nie doszłoby zapewne do gorszą-

cego widowiska, które w pierwszym po

wojnie roku olimpijskim z miejsca zde-

zawuowało tak już mocno nadwyrężoną

szybkę Do tej kategorii należała eks-

pedycja polska, która żyła b skrom-

nie Nie mogąc wyładowywać energii
swych nazewnątrz, czyniono to czę-

we, maiące ostateczn e zadecydować stokroć w ramach własnego kółka,
o układz;e czołówki Mimo to jednak
nastrój pożegnalny ogarnął St. Mo-

ritz już w sobotę Na ulicach spoty-
kało s ę wózki z bagażain , w hotelu

prasowym likwidowały się mn ej wa-

żne nstalacje. Po ruchu i gwarze

kłócąc s:ę i denerwując szczególnie
po przegranych hokejowych part ach.

OSTATNI AKCENT
HOKEISTÓW

Uwaga ostatniego dnia Igrzysk kon-

centrowała się całkowicie na turnie in

hokejowym, tym bardziej, że stało -ię
wiadome, iż otrzymał wreszcie etykietę
olimpijską. Sytuacja ułożyła się o tyle
ciekawie, że jeśli chodzi o czołówkę o-

i= Nieoficjalna =

punktacja
zwycięzców

Olimpiady Zimowej

Nieoficjalna punHaefa Igrzysk przy

uwzględnianiu trioch pierwszy:!:
miejsc w kaidej konkurencji s'imp'1-
skiej wykazuje osłabienie pozycji
państw skandynawskich Norwegi', Szwa

cji i Fln'andii, które wprawdzie przez

Szwecję zajęły pierwsze miejsco. ale

dały się zepchnąć na da'sze lokaty
za Szwajcarię, USA, a nawet Austria.

1) Szwecja — 21 pkt.
2) Szwajcaria — 1» pkt.
5)USA—17pkt.
4) Norwegia — 16 pkt.
5) Austria — 13 pkt.
6) Finlandia — 11 pkt.
7) i 8) Francja i Kanada po 8 pkt.
9) 8e'gia — S pkt.

IB) Włochy - 3-pkt.
njVn, "iSj-rWTe'!:^13353⁄4 WJjjy.";

I CSRpo 2 pkt.

Mecz bokserski Polska — Czecho»

slowacja odbędzie się 14 marca przy»

puszczalnle w Łodz<. Drugie spotka-
nie z Ciecbami projektowane jest we

Wrocławiu.
Trzy pierivsze zawodniczki w biegu zjazdoivym pań poszc.jcić się mogą nie tyl-
ko doskonałą formą, lecz również wielką urodą

Stoją od lewej: Truda Beiser (Austrii) wicemistrzyni, Hedi ScWunnegger PZB zwrói.il się do MSZ z prośbą O

(Sziva'caria) mir.trzyni olimpijska.i Rese Rammerer (Austria) — trzecia wyrażenie opinii.

W sprawie meczu PoUfca — Belgia,

AZS-Wj
tw IkafogtBCej

KONIEC PRZYKREJ AFERY iwarte były wszystkie możliwości. Kana-

Naszą dz ałalność sprawozdawczą z
d yiczy c

y
5 Cze,9i mie,i równ ? ilość Punk "

Igrzysk St Moritz rozpoczęlśmy od 'rów'• ° kro1 ^ w lyle P° zos,lła

Szwajcaria. Wszystkie trzy drużyny mia

ły więc wciąż jeszcze szanse na zajęcie
I-go miejsca.

Gdy rano dowiedziano się, że Czecho-

słowacja z trudem, ale jednak zwycięży-
ła Amerykę i wywindowała się na czoło,

ki panował tu w ciągu dni olimpii- naświetlania afery hokejowej
sk eh, reszta sezonu upłynie zapewne niej też wypadnie skończyć.. Dziś, gdy
w St Mor tz bardzo spokojnie i przy znamy uź epilog, trudno wprost zro-

pomni tutejszym mieszkańcom, że zumieć, komu ona była potrzebna.
Igrzyska nawet z udz'ałem mn ej za- W rezultacie bowiem delegaci M'ę-
sobnych w gotówkę reprezentacji, mia dzynarodowego Kom !

tetu Olimpijskie- . „ . v j
. , t.T»V zainteresowanie się meczem Kanada

5y 'ednak swo,ą dobrą stronę. , go, szwa.carsk.ego oraz Ligi Hokejo- Szwłjcaria jeszcze bardziej się ,połęgo.

Mniej mile wspominać będą czasy wei doszli do porozum.enia, które u- walo Zwycięstwo dawało Szwajcarem
____ __

stalono w 4-ch zasadn czych punktach: „ mieisce5 a zo,d!!enj 2}oty medal Cze-

| 1) Turn ej hokejowy, rozpoczęty 30.1 chos}owacji) podczas gdy remis Ilie po-

i zakończony 8 lutego zostaje przez ,prawilhy co prawda pazycji Szwajcarów,
.ws zystkie trzy instancje uznany jako aJe pomógł l.y znakomicie Czechosłowa-
'

— ol mpiiski. 2) Na trzy pierwsze cji Tymczasem jednak obeszło się bez

miejsca zostaną rozdane wg. zwycza- sensacji.

NAJLEPSZY NA 5000 M

ju olimpijskiego medale złoty, srebr-

ny i bronzowy, jednak z następują-
KANADA NIE ZAWODZI

Kanada pokonała Szwajcarię 3:0 (1:0,

wą
— najważniejszego spotkania, wra-

camy myślami do początków polskiego

Kurweg Reidar Liuklev, htoty zdobył
słoty medal w biegu łyżwiarskim na

5000 m uzyskując czas 8:29,4

cym zastrzeżeń em: 3) klasyf kacja tur ];0> 1:0) My patrzymy na ^„ę lodo.

n ejowa ustalona będz'e z uwzględ-
nieniem wszystk: ch spotkać, a wiec i

z udziałem amerykańskiego AHA. A- h~k"eja, kiedy to pewnego razu warszaw-

merykańska drużyna nie będzie jed- gki AZS zawiła, do p0CZ9tli:lljaCej w tej
nak uwzględniona w końcowej klasy- grze iwowskiej Pogoni. Lwowianie, n-

fkacji ol mp-jskiej. Pierwsze m ejsce ważajgCj że hokej jest pewną odmian?,
zostanie pi«. nane w tym wypadku piłki waliU w krążek ile tylko
drużynie następującej po mej. Nawet sJJ starczyło. Celował w tym późniejszy
w wypadku uzyskania przez zespół reprezentanł Polski, Maurer. Była ona

AHA jednego z trzech pierwszych bar(feo rozczarowana, gdy następnego

I
mieisc, n

:
e będz!e on m ai prawa do dn;a dowiedziałs się, że to dalekie bicie

j ol:mp'jsk'ego odznaczen a. 4) uchwała krążka nie ma w hokeju żadnej wartoś-

M ędzynarodowego Komitetu 01'mpvj
skiego z 29.148 stwierdzająca, że Mię A tak właśnie działo się dzisiaj na fi-

dzynarodowy Kom!tet nie uznaje Ligi nałowym meczu Kanada —'Szwajcaria
Hokeiowej, jak organu koordynujące- 0 medal olimpijski. A działo się to dla-

go amatorski sport hokejowy, zostaje tego, że nie mogło być mowy o regular-
zawieszona aż do dnia 9 lutego. . I nej grze na lodzie, który pod łyżwami

Tak więc z wielkiej chmury zrobił się J zamieniał się w kaszę,
przysłowiowy mały deszcz. Czy jednak (Dalszy ciąg na str. 2-e}).

W Krakow'e rozegrano pulę finało-

wą w siatkówce kobiecej o nrstrzo-

stwo Polski. M'stizoslwo zdcbyla dru

żyna AZS (Warszawa) w składzie;

Szczawińska, Pruszyńska, Leńska, Pro

gulska, Englisz i Jas'ńska.

Wyn ki wn'k! sobota — AZS (War-
szawa) — SI i (Warszawa) 3:2 (15:6,
12:15, 11:15, 15:12, 15:8) HKS (Łódź)
— Besk'd (Andrychów) 3:0 (15:10,
15:9, 15:7),

Niedziela — SXS — Beskid 3:1

(2:15, 15:10, 15:10. 15:8). AZS — HKS

3:2 (15:13, 15:8, 10:15, 7:15, 15:12)
AZS — Beskid 3:0 (15:11, 15:12,
15:10). HKS — SKS 3:0 (15:10, 15:13,
15:3).

Ostateczna klasyf'kac;a mistrzostw:

1) AZS Warsz) pkt 3, set. 9:4, 2)
HKS (Łódź) pkt. 2, set. 8:3, 3) SKS

(Warsz) pkt. 1, set. 5:7, 4) Beskid

(Andrychów) pkt. 0, set. 1:9.

ĆWIERĆFINAŁY PUCHARU ANGLII

LONDYN, 8.2 (Obsł. wł.) . Ćwierćfina-
I' ły pucharu Anglii •

Blackpool — Colcliester 5:0, Preston
— Manchester City 1:0, Manchester Uni-

ted — Charlton 2:0, Derby — Middles-

borough 2:1, Queens Park — Luton 3:1,
Southanipton Swindon 3:0, Tottenham

1
— Leiecsler 5:2, Fulham — Everton 1:1.

POCAŁUNEK ZWYCIĘZCY

|— Kto

1ypowu1
fen

Szwec.a — Po'.ska 13:2

Szwajcaria — CSR 1:7

USA — Anglia 4;3

Kanada — Austria 12:0

Szwecja — Anglia 5:4

OSA — CSR 3:4

Kanrda — Szwajcaria 3:0

Austria — Wiochy 16:5

Zjednoczeni — Obóz PZB 9:7

HKS Szopienice — Pogoń 0:2

Piast Gliwice — Huta Pokój lsl

Orzeł Welnowiec — Ferrum Ka-

towice 4:3 Francuz Oreiller, który zdobył zloty me dul olimpijski w biegu zjazdowym
je z radości, jedną ze swych uroczych wielbicielek

culu-
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kaszek Marusarz — "«wiódł
Dalekie miejsca Polaków
w otwartym konkursie skoków

ST. MORITZ, 8.2. (tel. wl.). Dziewiąty i przedostatni dzień Igrzysk stal

przede wszystkim pod znakiem otwartego konkursu skoków, który miał

zadecydować, czy Norwegowie i w tej konkurencji spadli poniżej poziomu
Innych krajów. Konkurs, stanowiący główny trzon igrzysk, ucierpią! wiel-

ce z powodu kaprysów aury. Rano spadły pierwsze płatki śniegu, który
stawał się coraz gęstszy i gdy zbliżyła się chwila skoków, zerwała się za-

wieja. Organizatorzy robli, co tylko się dało, by doprowadzić skocznię do

«tanu używalności. Drużyna ubijaczy, przebrana w jaskrawo-czerwone ko-

szulki, tańczyła ustawicznie po stoku leskokowym, byle tylko ubić śnieg,
co nie było rzeczą łatwą. Równocześnie prasowano go silnie w czasie roz-

biegowym, co opóźniło rozpoczęcie konkureacji o pół godziny.

Organizatorom nalaży się uznanie, że

mimo trudnych warunków konkurencje
przeprowadzono sprawnie, puszczając
skoczków co 30 sekund, tak że zapo-

wiadacz z trudem tylko nadążył, tym bar

dziej, że starał się to robić przynaj-
mniej w trzech językach. Publiczność z

dhwilą rozpoczęcia konkurencji nie by-
ła zbyt liczna, zła pogoda odstraszyła ją,
mimo, że komunikacja ze skocznią była
zorganizowana b. dobrze i do dyspozy-
cji stało szereg autobusów pocztowych-

Krzeptowskim, który wygrywa pierwszy, normalnych warunkach, gdyż przez cały

START BIRGERA RUUDA
Pierwszą sensację, jeszcze przed otwar-

ciem konkursu zgotowali Norwedzy, któ-

rzy wstawili mimo poprzednich pogłosek
Birgera Ruuda w miejsce zawodnika

Thrane. Ruud, o którym krążyły pogło-
ski, że ma złamane nogi oraz, że znajdu-
je się w złej formie, okazał jednak w

swym pierwszym skoku wspaniały styl,
który przyniósł mu ostatecznie drugie
miejsce i srebrny medal. Według pogło-
aek sam Ruud zdecydował w ostatniej
chwili wzięcie udziału w konkursie i

wpłynął na kierownictwo drużyny, aby
wstawiło go do reprezentacji. Po paru

skokach, które oddali zawodnicy, startu-

jący poza konkursem, Austriak Hadwi-

ger otworzył konkurs skokiem 52 m.

KLASA FINÓW
Potem skacze paru zawodników śred-

niej klasy, którzy nie imponują ani sty
lem ani długością. Wrażenie na widow-

ni budzi dopiero Fin Rujela długitn, nie

stety z upadkiem, skokiem 65,5 m. Po-

tem skacze Jugosłowianin, Szwed i

wreszcie kolej na pierwszego Polaka —

Krzeptowskiego.
Skok jest udany, ale nie imponuje

długością — zaledwie 44,5 in. Styl ład-

ny, ale krótkość skoku obniża jego war

tość w oczach sędziów, których punkta-
cja wygląda następująco: 14,5 — 16 —

14,5 —16 — 16. Najwyższa nota wyno-

si 20. Polak nie uzyskał więc wysokiej
punktacji.

Skacze wreszcie pierwszy Norweg —

Schjelderupp. Odrazu widać różnicę kla-

sy między dotychczasowymi konkurenta-

mi a tym człowiekiem • ptakiem, który
ląduje na 64 metrach. Piękny lot w po-

wietrzu, kapitalne wygięcie do przodu i

miękkie, wspaniale lądowanie. Za sekun

dę już ogłaszają noty: 18,5 — 19 — 19
— 18,5 — 19. Ocena wysoka, ale napraw

dę zasłużona.

Skacze Amerykanin Wren — skok dłu

gi — 68 m, styl opanowany, ale nie tak

kunsztowny jak Norwega. Nota gorsza.

Na skoczni pojawia się Kula. Liczymy
wiele na naszego reprezentanta, ale nie

stety 49 m i zaledwie poprawny styl,
przynoszą mu niskie noty. Nadchodzi ko

lej na weterana Ruuda. Laicy nie przy-

puszczali, że Norweg otrzyma od sędziów
tak wysokie noty. Skacze 64 m

— styl
ładny — ale należy sądzić, że sędziom
imponują w dalszym ciągu Norwegowie,
bowiem punktacja 19,5 — 18,5 — 19,5 —

19 — 19 jest jednak nieco zbyt wysoka.

STASZEK ZAWODZI
Znowu przeżywamy momenty nadziei,

gdy ogłaszają nazwieko Staszka Marusa-

rza. I znów przeżywamy rozczarowanie.

Skok Staszka wyniósł tylko 59 m, a styl
widywaliśmy już nieraz lepszy. Noty sła

be:14,5 —15—15—15.Lepsządłu-

j mając oba skoki 59 m. Różnica w punk-
:

lacji jest jednak minimalna. Ostatecznie

j triumfuje Norweg Hugsted, z notą 228,1
j punktów przed Birgerem Ruudem i

j Schjeldrupem — obaj Norwegowie. Ze

| Słowian na pierwszym miejscu znalazł

się Czechosłowak Belonożnik, zajmując
16 miejsce.

Wydaje się, że naszym skoczkom spra-

wiła nowego psikusa zagadka smarów.

Mieli oni przy rozbiegu mniejszą szyb-
^

kość, a przez to samo i mniejsze długo-
gość i lepsze noty uzyskał Czech Belonoż ; jc; g^oków.
nik. Znowu paru średnich zawodników, I ^

sen5acj? byJo 2ajęde przez W

aż wreszcie wylatuje w powietrze Nor- dów gtosnnkowo dahzych miejsc. Ich

pierwszy zawodnik zajął dopiero 12 miej
sce, dając się wyprzedzić dwóm Szwaj-
carom.

Marusarz uplasował się na 27 miejscu
z notą 192,8 p., 30) Krzeptowski —

no
-

ta 188,9, 33) Kula — nota 184,5, 36) Gą
siennica Cieptak — nota 180,8.

weg Hugsted. Skok stosunkowo niedłu

gi, ale piękny styl i wysokie noty. Wspa
niale skaczą Finlandczycy: Piettikainen .

i I ao!tco. Ładne, długie skoki i styl, któ- i

ry zyskuje sobie powszechny aplauz. Sę- j
dziowie jednak patrzą inaczej, dają im

:

noty wysokie, lecz nie tak wysokie, jak
Norwegom. (

Ostatnim z Polaków jest Gąsienica.
Znów mała odległość — 53 m i średni

styl.

W drugiej kolejce skoki uzyskiwane są

już lepsze, nie zmieniają jednak zasad-

niczo klasyfikacji po pierwszej turze. Po

jedynek Finów z Norwegami kończy tię
jednak zwycięstwem tych ostatnich. Do

czołówki dochodzi jeszcze Amerykanin
Wren, który zajmuje piątą pozycję.

Wśród naszych zawodników toczy się
pojedynek między S. Marusarzem a

BEZ SENSACJI
Przedostatni dzień hokeja na Olimpia-

dzie nie przyniósł żadnych specjalnych
sensacji. Szwajcaria, która szykowała się
do zajęcia tronu uiittrzowskiego lub dru-

giego miejsca ulegia zdecydowanie CSR,
a małą niespodzianką była doskonała

postawa Anglików w walce z USA.

Atak Szwajcarów na czołówkę hokejo-
wą zakończył się zgoła nieoczekiwanie.

Czechosłowacja pokonała Szwajcarię 7:1

(1:0, 2:1, 4:0). Mecz odbył się w nie-

czas padał śnieg.
Poza tym odbyły się dzisiaj jeszcze na-

stępujące spotkania: Szwecja pokonała
Italię 23:0. Nadspodziewanie dobrze

trzymała się W. Brytania w walce ze St.

Zjednoczonymi. Amerykanie wygrali po

ciężkim boju 4:3, Kanada pokonała
Austrię 12:0. (T. M.)

f&achumek
My show i doświadczeń

W

WYNIKI 9-GO DNIA IGRZYSK

Skoki narciarskie — otwarte

1. Hugsted (Norwegia)
2. Birger Ruud (Norwegia)
3. Schjelderup (Norwegia)
4. Piettikainen (Finlandia)
5. Wren (USA)
6. Laakso (Finlandia)

ST. MORITZ zagaszono wczo

raj symboliczny Znicz. Pin-

ta Zimowa Olimpiada została za.

kończona. Elita sportowców świa-

ta kieruje się już z pięknie poło.
żonej szwajcarskiej miejscowości
górskiej w stronę domowych pie-
leszy. Niejedni dyskontować będą
jeszcze po Europie chwałę trium-

fów odniesionych w St. Moritz, in.

ni, nie wiele mając do zdyskonto-
wania, lub, jak kto woli, nie go-

niąc za tanim blichtrem reklamy, _

powracają skromnie do swych l że jedna z najważniejszych.. Łą.
krajów. Między nimi są i nasi olim ! czy się z nią pośrednio, lub bez-

Igrzyskach Zimowych dał nam na-

tomiast możność poczynienia wie-

lu cennych obserwacji i; udowod*

nil, że wiele, bardzo wiele mamy

jeszcze braków, że dzieli nas jesz.
cze od elity sportowej, świata dr o

ga daleka, żmudna, powiedzieli-
byśmy szczególnie trudna ponie-
waż na niej także leży zapora w

postaci krnąbrności naszych cha-

rakterów.

Tak, to sprawa ważna, być mo-
!• •J

_

• T-~

228,1 pkt.
226.« pkt. | ńle

225,1 pkt.
224,6 pkt.

pijczycy.
Być może, że jeszcze teraz

trwać będzie w naszej opinii spor-

towej, a może nawet nabierze na

dyskusja, czy słuszny

pośrednio wszystko, co tak łap-
czywie chwytaliśmy z wieści bie-

gn4'sych z St. Moritz, co nas cie-

szyło, lub szczególnie bolało, a na

bywało zżymaliśmybył l co przecież

udział naszych reprezentantów, \ się z pasją. Łączy się z nią wysi-
222 6 pkt czy nie. Czy należałoby startować,; lek, jaki często bezowocnie wkła-

2217 pkt. i czy też lepiej by się stało, gdyby. dali nasi chłopcy na dalekich lo-

7. Asbjoern Ruud (Norwegia) 220,2 pkt.
1

naLS
^

sportowcy tym razem udziału dowiskach lub śniegowych trasach
" " \ w Igrzyskach nie brali. \ z... „rozpaczą ręce załamując na

192-8 P
j Sądzimy, tak, jak dawaliśmy .pancerz, sprawy swej nie dosię.

188,? pkt. j już temu wyraz przed Igrzyskami, • gnąwszy włócznią, przegrawszy

184,5 pkt.! że dobrze się jednak stało, iż pol- ; wszystek swój zamysł wojenny..."
scy sportowcy wzięli udział w

'

, ,. .

Igrzyskach •
Wzele mamVdoodr°biema pod

Czy się skompromitowali, czy każdym względem. Organizaeyj-
zawiedli nasze nadzieje? Pierwsze WTM' wyszkoleniowym, pracy nad.

określenie byłoby napewno za moc
sob? samVm> nad

wyrobieniem w

180,8 pkt.

27. Marusarz St. (Polska)
5? m. 59m.

30. Krzeptowski (Polska)
54,5 m. 55 m.

33. Kula (Polska) 4? m. 59 m.

36. GąsienicB-Ciaptak (Polska)
53i61m

Bobsleja
1. USA II 5:20,1 min.

2. Belgia 5:21,3 min.

3.USAI 5:21,5 min.

4. Szwajcaria 5:22,1 min.

5. Norwegia 5:?2,5 min.

6. Wiochy 5:23,0 min.

Jazda figurowa — parami
1. Lannoy-Baugniet (Belgia) 123,5 pkt.
2 Kekessy-Kiraly (Wągry 122,2 pkt.
3. Morrow-Diestelmeyer (Kan.) 121 pkt.

Hoke)
USA — Anglia 4:3(1:1,2:0,1:2)
Czechoslow. — Szwajcaria 7:1 (1:0,2:1,4:0)
Kanada — Austria 12:0(5:0,5:0,2:0)
Szwecja — Wiochy 23:0 (6:0, 10:0, 7:0)

ne
— nadzieje zaś to rzecz wzglę-

dna. Trzeźwego, uważnego obser-

watora życia sportowego w Polsce

wyniki osiągnięte przez naszych
chłopców w St. Moritz nie zasko-

czyły. Ani specjalnie przykro ani

też tymbardziej — mile. Tak mniej
więcej z małymi odchyleniami na.

leżało się wszystkiego spodziewać.
Udział naszej reprezentacji w

coraz bardziej zagrożony
przez środkową Europą

ST. MORITZ, 8.2 . (tel. wł.) . Zimowe Igrzyska Olimpijskie, których
data narodzenia przypada znacznie później, niż letnich, rozrosły się
ze skromnych początków do tak znacznych rozmiarów, że zbilanso-

wanie je w drodze reportażu telefonicznego jest rzeczą zbyt trudną.
Głównym zainteresowaniem są naturalnie konkurencje narciarskie.

Gdy chodzi o imprezy klasyczne, to okazało się, że są one wciąż
jeszcze domeną państw północnych, gdzie dokonało się jedynie we-

wnętrzna przegrupowanie. Ujawniło się to już w pierwszych dniach

walk i dziś możemy jedynie potwierdzić ustaloną przez jednego z fa-

chowców tezę, że Szwedzi opanowali biegi, Finowie kombinację,
a Norwegowie tak jak dawniej dzierżą mocno konkurencje skokowe.

O zasadniczej zmianie ugrupowania
świadczy fakt, że Szwedzi z 4 medali,
trzy mają do zawdzięczenia biegom nar-

ciarskim w przeciwieństwie do Norwe-

gów, którzy zdobyli w narciarstwie tyl-
ko 1 pierwsze miejsce, szukając rekom-

pensaty na torze łyżwiarskim, gdzie wio-

dą bezkonkurencyjny prym i czemu za-

wdzięczają trzy złote medale. W sumie

mają zarówno Szwecja jak i Norwegia
po 10 medali, podczas gdy Finlandia zdo

była ich tylko 6, Ale Finlandia posiada
jednak złoty medal w konkurencji dla

narciarza wciąż jeszcze najbardziej war-

tościowej —

w biegu złożonym.
Reszta państw Europy, czując, że nie

dorówna Skandynawii skoncentrowała tię
przede WBzystkim na biegach alpejskich
i na tym polu rozegrała się walka pomię
dzy Szwajcarią i Francją przy mocnym

akompaniamencie Austrii natomiast sła-

biej, niż oczekiwano wystąpiła na tym po

lu Anglia. W ten tercet Środkowej Euro-

py wdarł się ostry grot zwycięskiej w fla

łomie pań — Ameryka.

AMERYKA DOGANIA
W tym miejscu należałoby stwierdzić

ponownie, źe Nowy Świat, który stano-

Cracovia - Lublinianka 8:8
LUBLIN 8.2 . (Tel. wł.) . W dniu dzisiej-

szym odbyły sią zawody bokserskie Cra-

covia — Lublinianka z wynikiem 8:8.

W muszej Przybyłowicz (Cr.) odniósł

zwycięstwo przez t. k . o. w 2 r. nad
Białkiem (l.), w koguciej Bielewicz (Cr.)
przegrał na punkty z Baranem (L.), w piór-
kowej I-ej Borowski (L.) po pierwszym
starciu poddał sią Dwernickiemu (Ci.), w

piórkowej il-ej Przybylski (Cr.) nie roz-

strzygnął walki z lipskim (l.), w lekkiej
Druzgała (Cr.) przegrał z Łozińskim (L.) ,

w półśredniej 17-letnl Stysial (Cr.) startu-

jący o kategorię wyżej stoczył b. cieka-

wy pojedynek z najlepszym pięściarzem
lubelskim. Zielińskim I.

Zieliński I przez dwie rundy polował
na cios, Stysiat zaś doskonale punktował,
demonstrując piękną pracę nóg, bogaty
repertuar ciosów 1 serce do walki. W

trzecim starciu zarysowała iiq przewaga

Zielińskiego.

W-Średniej Rapacz (Cr.) już w pierw
szych sekundach walki zamroczył Mafr

kowskiego (l.) w półciężkiej prymitywny
Oierdel (Cr.) przegrał na punkty z Glę
boeklm (l.) .

Turniej
3-ch Okręgów

!

KATOWICE 8.2 (Tel. wł.) W ostatnich '

meczach półfinałowych w turnieju 3-ch

okręgów Ruch (Radzionków) nlespodzie- ,

wanie pokonał Naprzód (Lipiny) 1:0 (1:0),
kopalnia Kleofas wygrała z RKS 27

(Orzegów) 3:2 (1:2).
Do finałów międzyokręgowych po do-

tychczasowych spotkaniach zakwalifikowa-

ły iiq drużyny: Zjednoczenie (Zabrze).
Pogoń (Prądnik), z opolskiego OZPN, Far-

macja (Będzin) I RCKS (Czeladź) z zaglą-
blowsklego OZPN, RKS (Zabłocie) I Ko-

szarawa (żywiec) —

z podokrtjgu- biel-

skiego, Błyskawica (Radlin) i OMTUR Si-
lezia —

z podokręgu Rybnik oraz Piast

(Gliwice) I Baildon (Katowice) -

z gru-

py metalowców.

Okręg Centralny śląskiego OZPN repre-

zentować będą dwie drużyny, które wy-

łonione zostaną z trójki: Ruch (Chorzów),
Ruch (Radzionków) I kop. Kleofas (Kato-
wice) (Z. O .).

wił do niedawna w narciarstwie kartę
niezapisaną, w szybkim tempie nadrabia

stracone lata i kto wie, czy na najbliż-
szej Olimpiadzie nie odegra większej
roli, niż się naogół oczekuje.

Największą ilość medali zdobyła Szwaj
caria —

w sumie 11. Ma je do zawdzię-
czenia zarówno konkurencjom zjazdo-
wym (pań i panów), jak bobsleyowi,
jeździe figurowej na lodzie a wreszcie i

hokejowi. Świadczy to o wielkiej rozpię<
tości zainteresowań Szwajcarii, gdy cho<

dzi o sporty zimowe, co przy jej położę'
niu geograficznym nie jest rzeczą dziwną.

Stany Zjedn. mają osiem medali do za

wdzięczenia bohsleyistom, pani Frazer,
Buttonowi.

Stosunkowo dobrze spisała się Austria,
zdobywając 7 medali, Francja ma ich 5,

ZAWIEDZIONA
CZECHOSŁOWACJA

Z państw słowiańskich jedynie Czecho-

słowacja poszczycić się może jednym
srebrnym medalem, który zdobyli ho-

keiści. Czy nasi sąsiedzi są zadowoleni?

Chyba niebardzo, gdyż liczyli pocichu na

powtórzenie sukcesu zeszłorocznego, któ-

ry przyniósł im 'nistrzostwo świata w

tej dziedzinie, roprawda przy absencji
, Kanady. Czesi popisali się jednak zupeł-

nie dobrze w skokach i biegu długody-
i stansowym. W stosunku do wkładu ja-

| ki uczynili, osiągnęli rezultaty słabsze,
i niemniej jednak byli widoczni i świat

| sportowy wie, że musi się z nimi nadal
• liczyć.

pozycję z jaką należało się liczyć. Je-

steśmy na 7 miejscu i pozostawaliśmy
za sobą Austrię i Włochy. Włochy nie

odgrywają poważniejszej roli, natomiast

Austria ma swoją markę i w później-
szych spotkaniach wykaza/a, że nie wol-

no jej lekceważyć. Mimo to w zeszłym
roku wracaliśmy z Pragi w lepszym na-

stroju, zeszłoroczne jednak doświadcze-

nia nie zostały należycie wyzyskane. Pew-

ne błędy pogłębiono i zrobiono szereg

nowych.

Reprezentacja nasza miała mimo wy-

sokich porażek szereg niezłych gier, któ-

re jednak nie przemawiają na tle dwucy-
frowych rezultatów. W Pradze w zeszłym
roku było pod tym względem stanowczo

lepiej. Na temat hokeja pomówimy przy

pierwszej okazji.

NARCIARZE
Inaczej nieco ma się sprawa z narcia-

rzami. Niewiadomo dlaczego zrodził się
na ich tle w kraju wyjątkowy optymizm.
Być może, że przyczyniła się do tego
świadomość dokładnej i wczesnej zapra-

wy, a może też działał urok pewnych
zasłużonych nazwisk czy wreszcie zeszło-

roczne Chamonix?

niarusarza, 'który- jest -obiecującym - zjaz-
dowcem. Tajner musi poprawić biegi, je-
śli ma odegrać rolę w kombinacji.

Z Krzeptowskim mieliśmy pecha. Kon-

tuzja nie pozwoliła stwierdzić prawdzi-
wej wartości tego zawodnika.

Dziedzic, zapowiadający się tak do-

brze, nusi intensywnie popracować nad

stylem i opanowaniem skoku.

Kwapień wykazał w sztafecie, że może

być doskonałym biegaczem.
Bukowski nie zdał egzaminu, a o Pa-

wlicy nie możemy powiedzieć nic kon-

kretnego, gdyż był inwalidą.
Zwrócił na siebie natomiast uwagę

Gąsienica Ciaptak, jako zjazdowiec i nad

nim warto będzie popracować.
Kula rozczarował.

W kraju najwięcej liczono naturalnie

sobie cech charakteru prawdziwe-
go sportowca, ducha sportowego w

drużynie, zespołach, masach i tak-

że — dyscypliny, wiele

cech ujemnych trzeba za wszelką
cenę wyplenić: improwizacja, lek-

komyślność krótkotrwała zapal*
ność, nieobliczalna i często szko-

dliwa, bo śmieszna brawura, nad-

mierna łatwość do psychicznych
zaiamywań się. 1 inne liczne po«

mniejsze, chpć też ważne.

Zysk, jaki odnieśliśmy z poby-
tu naszej reprezentacji w St. Mo.

ritz, a zysk ten niewątpliwie jest,
trzeba umieć teraz uszanować i

pilnować byśmy go nie roztrwoni-

li. Widzieliśmy znów naocznie jak
pracują, jaką cieszą się opieką ro-

zumną, zapobiegliwą sportowcy

innych krajów wielkiej kultury
sportowej, jakich wkładów moral-

nych i materialnych wymaga

sport. I ile zarówno od zawodni-

ków, jak i kierowników,' opieku-
nów itp. wymaga, naprawdę rze-

telnego uczciwego wysiłku.

Doświadczenie, jakie zdobyto w

St. Moritz niechże nie pójdzie na

marne. Niech będzie ostrzeżeniem,
ale i zachętą, niech się stanie pod-
nietą do dalszej pracy, która co-

raz intensywniej musi wkraczać

na właściwe tory. Jasne jest, że

blichtrem i improwizacją daleko

się nie zajdzie, bo w wyniku daje
to tylko ustawiczną niepotrzebną
szarpaninę nerwów, zniechęcenie
i zwątpienie. Stać nas na pewno

na coś znacznie więcej. Wierzymy
w to głęboko.

Chodzi nam także o to by jed-
na Staszka Marusarza. Przypuszczamy, że na]c zbyt ^ugo „je dyskutować,

przy intensywnym treningu zabłys*nic i n{e roztrząsać zanadto drobiazgo-
jeszcze raz lub drugi, jednak znajduje
się on już na linii opadającej i nie ma

na to rady, aczkolwiek Birger Ruud

wciąż jeszcze skacze i zwycięża.
Niegdyś mieliśmy w narciarstwie nie-

złą pozycję. Dziś obniżyła się ona znacz-

nie jednak nie ma powodów wątpić, że

NASZA ROLA
Nad rolą Polski w tym pierwszym

wielkim międzynarodowym występie bę-
dzie jeszcze w kraju wiele dyskusji. I

będzie ona słuszna. Musimy dokładnie

przeanalizować naszę sytuację sportową
i powiedzieć sobie bez ogródek. Wy-
stęp ekspedycji naszej w St. Moritz do-

>tarczył sporo materiału do tych bez-

względnie koniecznych debat, które trze-

ba będzie prowadzić zupełnie obiektyw-
nie bez osobistych celów i aspektów. Mu

6imy wyjść wreszcie z błędnego koła de-

klamacji, które pozostają przeważnie w

sferze teorii.

HOKEIŚCI
Gdy chodzi o hokej, to osiągnęliśmy

Gdyby zima była korzystniejsza i moż-! po dokładnym usunięniu braków i po za-

liwość treningu na śniegu większa, po<
prawilibyśmy swe zbyt niskie pozycje.

Wiemy jednak, że to o czym mówiło

się już w kraju, liczyć można na Józefa

braniu się do solidnej systematycznej
procy będzie można powrócić do daw-

nych tradycji.
T. Maliszewski

wo w formie tasiemcowych i jało-
wych często niestety tzw. wymia-
ny poglądów. Mniej kłótni, a wię-
cej pracy zorganizowanej, zdy-
scyplinowanej i celowej. Jeśli się
tak stanie, w co nie wątpimy,
udział nasz w Igrzyskach Olimpij-
skich, choć nie zanotowaliśmy
efektywnych sukcesów, zdyskarito
wany będzie dobrze i właści-

wie. (Sg)

Ostatni mecz Polaków
(Dokończenie ze str. 1-ej).

Zawodnicy zmuszeni byli walczyć nie

tylko z przeciwnikiem, ale i z pokrywą
lodową i nie mieli innego sposobu, jak
używania kijka hokejowego na sposób
kija gry w polo. W rewlr-cie mecz

przemienił się w jakiś nieciekawy pa-

lant, daleko odbiegający od podstawo-
wych zasad hokeja. Było rzeczą jasną, że

w tych warunkach zadecydować może o

zwycięstwie przypadek, to też obydwie
strony walczy?-/ bardzo ostrożnie. Mimo

to jednak znać było na Kanadyjczykach
lepszą klasę, którzy potrafili już w I-ej
tercji zapewnić sobie prowadzenie przez

Schroedera. Szwujcarzy mieli wprawdzie
również kilka okazji do wyrównania, ale

nie mogli sobie dać rady z bramkarzem

kanadyjskim. Bardziej szczęśliwi byli
Kanadyjczycy, dla których Haider zdo-

był ładna bramkę z trudnej kontry, a w

III tercji Gtizizo ustalił wynik dnia.

Poza tynf odbyły się jeszcze następu-

jące spotkania: JP. Brytania pokonała
Wiochy 14:7 (6:2, 5:3, 3:2). Gra nie

była szczególnie ciekawa, mimo, że Wło

choir. udało się zmusić bramkarza an-

gielskiego 'aż 7 razy do kapitulacji

NAJCIĘŹSZY MECZ CSR
Z wielkim zainteresowaniem oczeki-

wano spotkania CSR — USA. Na ogół
liczono, że Czesi dadzą sobie łatwo ra-

dę z przeciwnikiem, którego Kanada

rozgromiła bez większego wysiłku. Cze-

chosłowacja wygrała 4:3 (3:1, 1:2, 0:0).
Zwycięstwo jej wisiało jednak na wło-

sku. Prowadziła już wprawdzie w I-ej
tercji 3 bramkami, jednak, gdy Amery-
kanie zabrali się ńa ostro do dzieła, o>

kazało się, że brak dr Slama w obronie

i Bouzeka w ataku, wystarczy, hy wpro-

wadzić zamieszanie w szeregi renomowa-

nych Czechów. Jeden ze znanych czes-

kich fachowców hokejowych powiedział
mi lapidarnie: „Ucierpieliśmy zwycięst-
wo". Zdaje się, że w słowach jego było
wiele słuszności, gdyż tylko szczęście u-

chroniło Czechów przed utratę co naj-
mniej l pkt.

Zawody prowadził wraz z Belgiem,
Polak — Michalik, który raz jeszcze po.

twierdził wysokie swe kwalifikacje.

OSTATNI MECZ POLAKÓW
Polska wystąpiła do ostatniego swego

spotkania w turnieju w pełnym repre-

zentacyjnym składzie. Niestety przegra-

la ze Szwecją 2:13 (1:5, 1:4, 0:4). Mi-

mo wysokiej porażki, optycznie mece

wypadł zupełnie ciekawie, gdyż Polacy
grali nadspodziewanie dobrze i znacznie

polepszyli się taktycznie. Starali się kryć
i kombinować.

Niestety, nie mogli jednak przemóc
obrony szwedzkiej, a kilku doskonałych
poaycji również nie wykorzystano z po-

wodu zbyt wielkiej nerwowości. 2 bram-

ki dla Polaków zdobyli Marchewczyk i

Palus. Bramki Szwedów były dziełem

Ericsona A., Ericsona R. (4), Anderso-

na (2), Carlsona (3), Johansona (1),
Granlunda i Petersona po jednej.

BIEG PATROLI
WOJSKOWYCH

W ostatnim dniu odbył się także bieg
wojskowych patroli, który jednak nie

zalicza się do oficjalnych konkurencji o-

litnpijskieh.

Pierwsze miejsce zdobyła Szwajcaria
w czasie 2:34,25. 2) Finlandia 2:37,23.
3) Szwecja 2:41,03. Dalej uplasowały
się: Włochy, Francja, Czechosłowacja
Rumunia i Stany Zjednoczone.
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Tm my dmien Myrzysi*

zawiedzionych nadziei
Hokeiści pobici przez Anglie 2:7

NA MECIE OSIEMNASTKI

Bój zamorskich olbrzymów
Kanada — U.S . A. 12:3

ST M0RITŻ, 6 2. (tel. w!).
Siódmy Azikń Igrzysk by! dla barw polskich sVslej zaś, dla na-

szych hokestqw, dniem pełnym nadzie\ i jak s'ę okazało, zbyt łap-
czywych zamiarów na zdobyc'e 6-ej lokaty w hokeju. M'mo .pogró-
żek", nrmc apetytów i minio, że czwartkowy nasz przeciwn k,
Wielka |Brytan'a, by! w zasadzie w zasięgu mcżl wości poko-
nania go (teoretycznie) — nadzieje na zwycięstwo pkszały s'ę złud-

ne. W łyjn właśnie spotkaniu niedopłaty nerwy i wogóle.. Wcgólę,
to co nas w naSzym sporc

!
e z regały prześladuje — brak wykończe-

nia, za dużo 'mprowizacji i niedostateczne przygotowani, Jakoś nie

wyszło, mimo, że jak to się u nas zwvkle mówi — jakoś m'ało być...
Nie, na poważnych zawodach — jakoś się nie wygrywa, choćby V<

jak najbardziej chciało.

Hoke
:
ści polscy rozegrali swój szó-

sty mecz olimpijski, przegrywając z

Anglią 3:7 {0:2, 1:1, 1:4) Bramki dla

Polski zdobyli: Skarżyński i Lewacki

y»o jednej, a dla Angl i — Green— 4,
Oxley—2iDevey—1.

Skład Polski: Przeździecki, Bro-

aier, Kowalski, Csorich, Lewacki, „Do

Sewski", Burda, Jasiński, Marchew-

czyk, Skarżyński, Kolasa.

ZNÓW TA TAKTYKA |
U Polaków zawiodła znów gra ze-

społowa, a taktyczny błąd obrony,
polegający na ustawicznym wysuwa-

li u s:ę do przodu, mimo faktu, że u-

stępowallśmy przeciwnikom w szyb-1
kości, pogrzebał nasze szanse na lep-
szy \vynik. Trzecia tercja stała już
pod znakiem s lnej przewagi Angli-
ków, nasi natomiast stracili' zupełnie
kondycję. |

Pierwsza tercja przynosi nam prze-

wagę w polu nie wykorzystaną
; ed-1

siak '.przez napastników. Anglikom'
sprzyja natomiast szczęście i z dwu

wypadów zdobywa
;
ą dwie bramki i

W p erwszych' minutach drugiej ter-

cji Skarżyński strzela dla' naszych
barw pierwszą' bramkę, ale zdobycz
ta dopinguje tylko Anglików do wzmo

cn en a naporu no polską'' bramkę
Brytyjczycy zaczynają grać brutalne

i w .pewnym momencie Bailey fauluje
Prjeźdz eckieg» tak moeno, te ten

po uderzeniu'lokc óm;wije'się. z bólu |

Anglik zarabia 3 sr. nut karnych 7i-

ratz potem sędzia" .usuwa Csoricha i

Oxley strzela dla Anglii wyrównają
cą bramkę.

MARZENIA PRYSŁY!

Na początku Óstatniej tercji Lewac-

ki po ślicznym przeboju zdobywn
bramkę i stan me&U w 'tym momen-

c e ieił 2:3 W kolon i polskiej za- 1

czynają marzyć, o' wyrównaniu, ne-

stety były to marzenia. Polacy
przestają grać zespołowo, :na lodo-

wisku' widz my ; Mylko - poiedyńcze
przeboje naszych zawodników, likwi-

dowane zresztą łatwo przez obronę
angielską Anglicy wykorzystują tę

sytuacię i zdobywają cztery bramki,
zapewn ając sob.e zasłużone zwycię-
stwo.

Po tak shbym • wstępie trudno iest

wyróżn ć kogoś z naszych graczy.

Wszyscy grali poniżej poz
:

ómu i tyl-
ko Gansiniec i Kolasa zasługują na

przyiemn eiszą wzmiankę. ''

PIĘKNY MECZ KANADY
^ W pozostałych meczach siódmego

dn a Igrzysk Kanada pokonała Stany j
Zjednoczone 12:3 (3:1. 4:0, 5:2) Był
to najladn ejszy mecz dotychczasowe- (

go . turnieju. Kanada . wykazała swą

klasę wystawiając I atak zupełnie no-

wy i rozgrom-la całkowicie drużynę

St Zjednoczonych, która uchodziła

dotychczas za jednego z poważnych
faworytów do złotego medalu.

Gra była c'ekawa i zacięta. N e do-

szło jednak do żpdnych wybryków,
ani incydentów O iie Amerykanie
w polu dotrzymywali jeszcze kroku

swemu przeciwnikowi, to ustępowali
mu w umiejętności wykańczania akcji

W trzeć m meczu Szwajcaria poko-
nała Szwecę 8:2 (3:0, 3:1, 2:1). Szwe-

dzi grali słabo i n
!
e umieli oprzeć się

dobrym kombinaciom przeciwnka.
Porażka ta wykazu!e raz jeszcze, że

hokej w Szwecji jest w tej "chwili na

n skim poziomie. /
W czwartym meczu Austr

:
a pobiła

Włochy 16:5 (3:4, 6:0, 7:1). W I ter-

cji zanos ło s
:

ę na sensację, gdyż
szybcy Włosi prowadzili z różnicą 1

bramki. Gdy jednak Austriacy zebra

li się energ'czn
:
e do pracy, Włos ;

przestali na bo
:
sku istnieć.

SLALOM SPECJALNY
W s ódmym dniu Igrzysk rozegrano

ponadto po raz pierwszy w dz'e:ach

nowoczesnych Olimpiad slalom spe-

cjalny pan i panów Odbył s
:

ęonna

tej samei trasie, na której przeprowa

dzano slalom do komb nacji z tą tylko
różnicą, że całkow c!e n

:
emal zmie-

niono ustawienie bramek Stok był
silnie oblodzony, co w poważnym

Stopn u utrudniało iazdę j

-Walka rozegrała si,ę zoftw m?ęd'zy
asam sjyvajcarsk mi i, .francuskimi

którzy podobnie jak i w komb nacii

alpe
; skie' staczał boje> o ulamk' se-

kund Tym razem szczęście dopisało
Szwajcarom, których reprezentant
Reinalter zajął I-sze miejsce Francu-

zi uplasowali się na II-gim i III-c m

miejscu

WALKA NA TRASIE

Na siln e zamarzniętym stoku, za-

wodnik austriacki Mail otworzy! b eg

uzyskując czas 72,2. Efektown e prze-

jechał trasę Włoch Alvera —

czas

67.4. Zwyc
:

ęzca kombinacj' alpejskiej
Francuz Oreiller jechał bardzo ład-

nie —

czas 58 sek Wydawało się
że iest szybszy od Alvera, 6 z kole;

startowa] jeden z głównych fawory-
tów. Francuz Couttet, uzyskując czas

0 1/10 gorszy n
;
ż Alvera, jak się zda-

je kosztowało go to zwycięstwo Za

nim startowa! Szwa;car Molitor Był
on jednym z faworytów b egu Tym-
czasem jechał b nerwowo i czas je-
go wynos ł 70,2. Kolega jego, Szwaj-
car Reinalter był równ !

eż jednym z

faworytów Cieszy się on olbrzymią
popularność ą, pochodzi z St.' Mor-tz.

Czas jego 67,7. Zawodnicy włoscy
Chierroni i Colo Zeno już w górnej
części trasy m eli po iednym upadku
1 pogrzebali swe szanse.

DOBRY WYNIK
J.MARUSARZA

Marusarz Józef, po spokojnym płyn
nym przyjeździe, uzyskuje mierny wy

n'k 70,2. Natomiast L powski ma iu-

że trudności z bramkami Uzysk ije
czas 99,4. Tr?eci nasz zawodn"'k Gą-
s

:

enieą miał czas nieco lepszy niż Li-

powski — 89,7. Gdy rozpoczął s'ę
drugi, z kolei przejazd, było bardzo

wielu w'dzów '"Teraz rozegrała s
:

ę

i decydująca walka. Sensację wywołuje
Mail, "który uzyskuje wynik 68,1. Al-

vera rozpoczyna serię efektownych re

kordowych czasów. Przepchał on
f
»a

sę w czajie 65,8. W chwilę późn>ei
następuje jednak największa n

:

espo-

dz anka. Jest nią ukazanie się zawo-

dnią szwedzkiego Dalmana, który u-

zyskuje czas lepszy o 1 sek. od Al-

vera.

• Zapowiadają Couttet'a. Ogólne na-

prężenie Couttet po wspan
;
a5ym z

:
e-

ździe, i pokonaniu trudnych pozycji
slalomowych, uj',sku'e nowy reko-d

63 3 Szwajcarzy łudzą się, że m >że

Molitor zbl ży się do Couttefa, ne-

stety nadz
:
e'e te zawodzą. Szwdicar

os"ąga czas 66 sek Jako numer 9

startuje Reinalter Stawia on wszyt-
ko na jeiną kartę i dop ngowany

przez . publiczność, po • finezy
;
nym

przcjeźdz
:
e ustanawia rekord dn s

62,6, co zapewnia mu złoty medal o-

1 moi
:
ski.

'Marusarz Józef w drug"
:
m przeieź-

dzie byl na wysokim pcz cmie. Ce-

chowała go silna wola Czas jego 74

sek.. uważać należy w tych warun-

kach za dobry. Lipowski i G"s
:
enica

w drug
:
m prze

; eździe n
;
e brali u-

działu.

WYNIKI TECHNICZNE 51ALCMU PANÓW:
1. Reinalter (Szwajcaria)- 2:10 3 min.

2. Couttet (Francja) 2:10 8 min.

3. Oreiller (Francja) 2:12.8 min.

4. Alvera (Wiochy) 2:13 2 min

5. Da!man (Szwecja) 2:13 6 min.

A Schopf (Austria) 2:14 2 min

31 Marusarz (Po'ska) 2:33,2 min.

Ś'a'om specialny pań:
Po zawodach panów odbył się slalom

pań Zakończy! się on nię mniejszą n'0-

3. Oreiller (Francja)
4. Alvera (Wiochy)
5 Dalman (Szwecja)
6 Schopf (Austria)

31 Marusarz (Polska)
' Slalom otwarły — kobiety:
1. Frąser (USA)
2 Meyer (Szwajcaria)
3. Mahringer (Austria)
4. Thioliere (Francja)
5 Clerc (Szwajcaria)
6 Schuh (Austria)

Skotaton:

1 Bibbia (Wiochy)
2. Heaton (USA)
3. C .ammond (Anglia)
4 Martin (USA)
5. Kaegi (Szwajcaria)
4. Bott (Anglia)

Hokej:
Angiia — Polska

Kanada—U.SA.

Szwajcaria — Szwecja
Austria — Wiochy

lazda figurowa na lodzi*:

(mężczyzn)
1. Button (USA).

2. GersćhwPler (Szwajcaria).
3 Rada (Austria).

2:12,8 min.
2:13 2 min.

2:13.6 min.
2:14 2 min.

2:23,2 min.

1:57,2 min.

1:57,7 min.
1:58.0 min.
1:58.8 min.
2:05 8 min.

• 2:04,7 min. j

5:23,2 min. I

5:24 6 min. '

5:25.1 min.

5:28 0 min.

5:29 9 min. ;

5:30,7 min. |

7:2 (2:0,1:1. 4:1)
12:3 (3:1.4:0 5:2)

8:2 (3:0 3:1 2:1)
16:5 (3:4,6 .0 ,7:1)

Martin Lundstrom (Szwecja) na mecie biegu na 18 km, który przyniósł mu zwy-

cięstwo i złoty medal olimpijski

Pięć kół olimpijskich
przez dzlurlrę ocf hitecxess

WV ENRI Oreiller, zwycięzca kombina-" grał bieg. Oreiller jednak odpalił pro-

11 cji alpejskiej, po minięciu mety w sto z mostu:

biegu zjazdowym otoczony został przez I — Myśłi pan, że oszalałem? Nart, na

tłum fotoreporterów i kibiców, którzy których zdobyłem złoty medal nikomu

wiwatowali na jego cześć.

Fotoreporterzy porobili iviele zdjęć, a

jeden z entuzjastów sportu chciał ku-

pić od Francuza narty, na których wy-

nie sprzedam!
•

Jedynym medalistą, który spóźnił się
na ceremonię wręczania nagród byl

cc/- siatkówce żeńskiej
W1'CZWARTEK wieczorem przyby-

wa do Warszawy reprezentacja
Czechosłowacji siatkówki żeńskiej. Cze-

szki rozegrają w sobotę mecz między-
państwowy z Polskę, a w niedzielę, pod

3(iodżianką. 14-l«tnla Amerykanka Frazer firmę Pragi, spotkają się z reprezentację
uzyskała- nai'epszy czas dnia blj^c Warszawy.

charakter walki o prymat

skiej siatkówce żeńskiej.

Atłsjriaczkę- Mahrjnger. Iest to p-ierwszy
iloly medal !,ak-i. A?dobyla. w . .narciarstwie

A&feryjfó eVwedkl . Wfoszlfl i Francuzki . na

o'gól .zawiodl.v

Wyniki techniczne slalomu pań:
1. F'aser (USA) 1-57 2 min

2 Mever (Szwajcaria) 1:57 7 min

3 Mahringer (Austria) 1:59 0 min.

4 Thio'ierę (Franc'a) 1:5(11 min.
D C'erc 'S^waicarla) 2 0^8 min.

6 Schuh (Austria) 2067min

Konkurencja ske'etonów d=ila nieocze-

kiwanie złoty medal Wiochom.

Ostateczne wyniki ikeletonu:

1. Bibbia (Wiochy) 5232min

2. Heaton (USA) 5:24 6 min

3 Crammond (Anglia) 5:25 1 min.

4 Martin . (USA) 5-23 0 min

5 Kaegi (S'wajcaria) 5:29 9 min

6. Bott (Ang ia) 5:30.7 min

WYNIKI SIÓDMSSO DNIA IGnZYSK:
S'a'om otwarty — mężczyźni:

1 Reinalter (Szwajcaria) 2:10 3 min

2. Couttet (Francja) 2:10.8 min

Czeszki poza ZSRR stanowię najmoc-
niejszy zespół.'w Europie', nądto dzierżę
mistrzostwo akademickie świata.

Mecz z Czechosłowację będzie pierw-
szym spotkaniem międzypaństwowym
Polski w historii naszej siatkówki.

Spotkanie z CSR poprzedzi obóz tre-

ningowy z udziałem 24 kobiet, z któ-

rych pod uwagę do reprezentacji wcho-

dzi 12, reszta . "będzie miała okazję do

do*ko'naIęcego treningu. Treningi przed
południowe będę odbywały się w sali

BOS. popołudniowe zaś-w sali Polskiej
YMCA. Wszystkie zawodniczki polskie
-akwaterowane b?dą na Stadionie WP.,
•zeskie zaś w Polskiej YMCA.

Zdnniem kapi'ana sportowego PZPR,
inż. Wirszylły, mecz z CSR będzie mia!

HOKEIŚCI AMERYKAŃSCY SPOD ZNAKU A. H. A.

te „pozycji ze strony pana Brundnge. Stany Zjednoczone reprezentowane są

ńa Olimpiadzie przez zespół A. H. A. w składzie od lewej: Don Geary Kirrame,
Opsakl. Priddy Matlier. Boeser, Brown <przeciwnik pana Brundage w sławnym
sporze o uczestnictwo), Semple — trener, Garrison, Bjorkman, Cunliffe, Gar-

rity, Buker, Warb-Jtton, Riley i Pearson. Klęczę dwaj bramkarze: Harding i Va7i

Ingen

KCNKUPS „ZGADNIJ KTO WYGRA"

Kupbn Nt 1E Sobota 14 i niedziela 15 lu-

tego 1948 roku

A• fi CKCNKUPS „ZGADNIJ KTO WYGRA"

Kupbn Nt 1E Sobota 14 i niedziela 15 lu-

tego 1948 roku 1|s12 «1% 2 1|x|2

i 1. Po'(ka — Czechosłowacja, piłka siat-

•. kowa pań

2. lublin — Rseizów, boki

5. Milicyjny («dynie) — ŁKS, boks

4. Baildon (Katowice) — łerrum, Kat.

piłka nołne

5. Si«mlanowlc«anka — Zgoda (iwlęt.)
piłka noine

i. llęsk (twtatochl.) — 8KS Zagłobie,
piłka netaia

1. Nula Pokój — Betory (Chorzów) p. n .

t. Polonia (Sosn.) — Walcownia (Oz.),
pllka nożne

». tlnlarnłe (Byl.) — Pogoń (Kai.), p. n.

10. Wisła (Kraków) — KKS (Poznań), 1 .

koszykowa

11. TUR (tódi) — YMCA (Gdańsk). L kosz.
-

«. AZS (W-wa) — Warta (PoxnaA), l.

koszykowe

-

20 zł 20 zł. 20 zl

Nazwlikc i Irnlę

odia*

Numer kupenes . Sprzedano znacikAw olimpijskie!) a łfl «ł

(Kupon erycl^i) '

UWAGA:
1. W spotfeairia pliki ulatkswe) pań, |ak

róurnlai w spotkaniach Ugl koiiykowej
nie ma cemlió*;.

2. Eupon? pnyJiMwaM e* pn« flna?

do czwartku dnia 12 lutego godz. IF.tt).
Zgloizanla wygranych naleły składać do

wiórka dnia 17 lutego do godz. 17.M .

Ogłoszenie wygranych naetąpi w niedzie-

lą 22 Mego br.

Rir.oi.

^gilotynował

obóz olimpijski

W PROJEKTACH przygotowań
przedolimpijskich naszych szer-

mierzy był mecz międzypaństwowy z

Czechosłowacją w końcu lu'.ego. Siecz

ten mial być poprzedzony obozem w

Szklarskiej Porębie w terminie od 8 lu-

tego. Na obóz ten przewidywano przy-

jazd kilku szermierzy węgierskich w

charakterze sparring-partnerów.
Na kilka dni przed terminem otwar-

cia obozu, PZS odwołał go, z przyczyn

dość oryginalnych. Oto PKOlinip." nie

zainteresował się preliminarzem PZS,
wysianym do Komitetu jeszcze w koń-

cu września r. z. Dowiadujemy się w

PZS, że preliminarz ten, który m. :n.

przewidywał wyda'ki, związane z obo-

zem w Szklarskiej Porębie, byl skrom-

ny i chodziło jedynie o to, aby PKOI.

wyraził nań swą zgodę. Okazało się, że

PKOlinip. tak był pochłonięty pracą

przygotowawczą do igrzysk zimowych,
że w ciągu przeszło czterech miesięcy
nie znalazł czasu na to, aby zająć się
szermierzami.

Wobec odwołania obozu, nie dojdzie
do skutku mecz z Czechosłowacją, a

plany, przedolimpijskie naszych szermie-

rzy zupełnie pokrzyżowały się.

W SZKLARSKIEJ PORĘBIE
WARUNKI ŚNIEGOWE DOBRE

Zgodnie z podanym terminem Mi-

strzostwa Narciarskie ZRSS odbędę się
nieodwołalnie w dn. 11 — 15 w Szklar-

skiej Porębie. Warunki śniegowe bar-

dzo dobre. Do Szklarskiej Poręby nale-

ży przybyć najpóźniej w południe dnia

11 bm.

Amerykanin Bartholomew,
'

który zajtjt
trzecie miejsce w biegu łyżwiarskim na

500 m.

•

Najwięcej zasłabnięć zawodnikru) IM

trasie i mecie zanotowano w biegach
łyżwiarskich. Dowodzi to słabego przy-

gotowania łyżwiarzy do tak poivuinych
występów jak Olimjnada.

•

Kiedy przyjaciele zjazdowca szwap

carskiego Molitora czynili mu wymów-
ki, że tak słabo spisał się w kombina-

cji alpejskiej, dając wyprzedzić się
Francuzowi, ten spokojnie odpowie'
dział:

— Przed ośmiu laty ja tez jeździłem
jak szalony. Dzisiaj spoważniałem i nie

chcę łamać nóg!
•

ITszyscy olimpijczycy austriaccyzgra-

nrjdzili się w czasie biegu zjazdowego
pań w tym miejscu trasy, gdzie nujhar-

iupadej? i głośnym chórem

skandowali każdej zbliżającej się ro-

daczce:
— Uważaj, uważaj, niebezpieczeń-

stwo!

•

Zawodnicy i officiełe angielscy skar-

żą się na swego ministra skarbu twier-

dząc. że przydzielił im zbyt mało dewiz.

Anglicy uważają siebie za najbiedniej-
szą reprezentację Igrzysk.

•

Każda z pań w jeździe figurowej wy-

stępowała w barwnych sukienkach. Mi-

strzyni Scott ubrana była na biało, Atiie

rykanka Merrill na niebiesko, Czeszka

Vrzanowa na czerwono. Tafla lodotca

lśniła wszystkimi kolorami tęczy.
•

Finn Heikłci Hasu, zwycięzca kombi-

nacji norweskiej, otrzymał przed zawo-

dami telegram od . swego ojca, małego
rolnika z Sippola:

— Zdobądź złoty medal, nigdy go nie

widzieliśmy!
Dobry syn wypełnił, w stu procentach

wolę ojca.

Bueios Aires
•

i

zabiepifiii o Olimpiadę
LONDYN (Obsł. wł.). O organizację

Olimpiady w 1956 roku ubiegają się na-

razie dwa miasta: Melbourne w Austra-

lii oraz Buenos Aires. Olimpiada w 1952

roku odbędzie się jak wiadomo w Hel-

sinkach.

SKOK PRZEZ ALPY

# Ą

Ryszard Button (USA), który w jeździe figurowej, panów powtórzył swe

sitro mad Szwajcarem Gersehtmllerem i -zdobył złoty medal olimpijski
zwycip



Sr. « PRZEGLĄD, SPORTOWI
St.II

Szwedów i Finów, dobre miejsca Czechów
Kandydaci do złotego medalu

Kanada-CSR remisują 0:0
ST. MORITZ, 6.2 . (tel. wl.). Ósmy dzień Olimpiady sta! pod zna-

kiem gigantycznego maratonu narciarskiego, bisgu aa dystansie 50 km.

Odby! się on w doskonałych warunkach. Wyścig wykazał wysoką
klasę zawodników szwedzkich, którzy gdy chodzi o I miejsc* rozegrali
walkę między sobą. Był to gigae tyczny bó{ pomiędzy Nllla Carlso-

nem i Haroldem Ericsonem, rozstrzygnięty dopiero na ostatnich kil-

kunastu kilometrach. Publiczność, zebrana przy necie z sapartym od-

dechem przyjmowała meldunki s trasy.

Brzmiały one a 6, ii, 16, 25 i 31 km. korzystnie ila Ericsonfc

Czas Ericsona 1:48,46, Carlsona 1:49,49.

Na następnych 6 km rozstrzygnęły
się losy pojedynku. Carlson posiadał
większe rezerwy sił, -zuci? je na sza-

lę w ostatnich kilometrach. 36 km

przeszedł on w czasie 2:38,20, pod-

li przewagę i sporo okazji do zdoby-
cia bramki. W fenomenalnej formie

był jednak bramkarz czeski, inż. Mo-

dry, którego nie można było zmussć

czas gdy Ericson spotrzebowai 2,39,10. ' do kapitulacji.

Rozpiętość powiększała się coraz bar j 3 tercji Czesi mieli nieco więcej
dziej, gdy na 41 km notujemy dla z gry j ^jika dobrych okazji. Ale bram

Carlsona 3:05,5, dla Er:csona 3:08, Na ' karz Kanady Dovey nie był gorszy od dopiero w trzeciej tercji jakoś się ze

mowane gwiazdy Zabrodzky V. 1 Dro

bny. Obydwu uważnie pilnowano,
szczególnie Zabrodzkiego miało na

oku zawsze 2 — 3 Kanadyjczyków. Z

Czechów wyróżnił się obok bramka-

rza Rozinak i St'bor, u Kanadyjczy-
ków grających b. równo poza bram-

karzem i' obroną wyróżnilibyśmy środ

kowego napastn
; ka — Haldea. Zawo-

dy prowadził Anglik dr. Marwitz i Po

lak Michalik Był to pierwszy mecz

Michalika na turnieju, prowadził on

doskonale, toteż zbierał z różnych
stron życzenia.

REZERWA POLSKI ULEGA

SZWAJCARII

Jak było do przewidzenia, Polska

poniosła nową porażkę. Drużyna wy-

szła na lćd w składzie rezerwowym,

gdyż kierown
:
ctwo chciało dać gra-

czom okazję przyjrzenia się zawodom

Kanada — Czechosłowacja. Wygrała
Szwajcaria 14:0 (8:0, 5:0, 1:0). Polacy

JAK doniosły depesze, dokonane w Waszyngtonie .lo-
sowanie do pierwszej rundy w rozgrywkach o puchar

Davisa wyznaczyło nam w tym roku za przeciwnika
Włochy, które w walkach o puchar biorą po wojnie
udział po raz pierwszy. Gracze włoscy jednak w ubie-
głym roku brali już udział w rozlicznych turniejach i spot
kaniach międzypaństwowych, które dały sprawdzian
obecnego ten

;
sa włoskiego. Zajmuje on niewątpliwie je-

jedno z czołowych pozycji w Europie. Tenis włoski jest
dziś silny, poczynił w ostatnich dwóch latach postępy
bardzo znaczne, które pozwoliły zająć mu dziś w Euro-
pie pozycję zgodną z jego dobrą i bogatą w nieje-
den wielki sukces przedwojenną tradycją. Włochy są

przeciwnikiem, którego pokonanie dziś, naszym zda-
niem, nie leży niestety w granicach naszych możliwości.

45 km rozpiętość wynosi prawie 4 m: sweg0 czeskiego kolegi, a poza tym

nuty- I obrona kanadyjska grała wyśmienicie,

Na metę przybywa Carlson w cza- ! toteż napastnikom czeskim rzadko kie

aie 3:47,41, 2) Ericson 3:52,20. Fino-! dY udawało się ją sforsować

wie Vaninen, Beniamin i Vaninen Pe- j
u Czechów ładnie wypadły reno-

ka, którzy n
:
e byli dla Szwedów gro-

źni, walczyli o 3 i 4 miejsce. Również

piąta lokata przypadła Szwedom. Na-

tomiast na 6 miejscu wylądował jako
pierwszy środkowo - Europejczyk
Szwajcar Schild. Doskonale opisał się
biegacz czeski Cardal, ulokował się
on na 8 miejscu, zostawiając za sobą
2 Norwegów, którzy nie potrafili na-

wiązać walki z czołówką norweską.

Wyniki: 1) Carlson (Szwecja)
3.47,48, 2) Ericson 3:52.20, 3) Vani-

nen B. (Finlandia) 3:52,20, 4) Vani-

aen B. (Finlandia) 3:57,20, 6) Schild

(Szwajcaria) 4.05,37, 7) Kuvaja Peka

(Finlandia) 4:10,02, 8) Cardal (Cze-
chosłowacja) 4:14,34, 9) Biorn

(Norw.) 4:15,21 i 10) Jaere (Norw.)

4,17,li.

NOWY TRIUMF BARBARY SCOTT

Popołudniu odbyła się dowolna ja-
zda pań na lodzie. Pogoda doskonała,
lód w b. dobrym stanie. Widownia

wypełniona do ostatniego miejsca
Barbara Scott znów znalazła się na I

miejscu, aczkolwiek miała w Czeszce

Nekolovej poważną rywalkę. Czeszka

wielu widzom podobała się znacznie

lepiej, n'ż Barbara. Również Angielka
Altveg zyskała sobie silny poklask.

Natomiast Gretchen Merill, która

miała być konkurentką Barbary Scott

dwukrotnie upadla. Na trybunach
ekspedycji amerykańskiej obserwowa-

liśmy znaną gwiazdę filmową z Holly-
wood Pauletts Goddard — byłą żonę

Charle Chaplina. Jest ona entuzjast-
ką łyżwiarstwa i pierwsza odznaczyła
zwycięzcę Buttona, dając mu na lo-

dzie całusa.

DECYDUJĄCY DZIEŃ W HOKEJU

Najważniejszy mecz hokejowy Olim

piady rozegrany został również w pią
tek Było to spotkanie CSR — Kana-

da. Gra szła o wielką stawkę 1 miała

rozstrzygnąć nie tylko losy turnieju,
ale i dać odpowiedź na pytanie, czy

Europa może dzisipj detronizować

Kanadę. Decydującego rozstrzygnię-
cia tej kwestii nie otrzymaliśmy,
gdyż-spotkanie Kanada — CSR za

kończyła się wynikiem remisowym
0.0 Mimo bezbramkowego wyniku,
publiczność, która schodziła się zwol-

na, przeżywała wielką emocję. Spot-
kanie stało nie tylko na b. wysokim
poziomie technicznym i taktycznym,
ale rozegrane zostało przez obu part-
nerów b. intensywnie. Koledzy pol-
scy, kórzy nie mieli do tej pory oka-

zji oglądania gier na tym poziomie,
byli zupełnie speszeni. Zrozumieli róż

nicę, jaka dzieli nas od prawdziwej
l.lasy, do której kiedyś zaliczaliśmy
się. Nad zawodami ciążyła naturalnie

wielkość stawki,

KANADYJCZYCY ZASKAKUJĄ CSR

Toteż obie strony grafy b. ostroż-

nie, atakowano co prawda w piątkę,
ala też i w piątkę broniono. W sumie

byli hokeiści Kanady lepsi. W

pierwszych tercjach Kanadyjczycy mie

brali i uważnie kryli, toteż i wynik
był od razu korzystniejszy.

St. Zjednoczone nie miały zbyt wiel

kiego trudu z Austrią, którą pobiły
13:2 (4:2, 4:0, 5:0) Zacięta walka roze-

grała się natomiast pomiędzy Szwe-

cją i W. Brytanią. Ostatecznie Szwe-

dzi wygrali 4:3, (1:2, 1:1 i 2:0). W tej
chwili prowadzi w tabeli Szwajcaria,
której spotkanie z Czechosłowacją w

sobotę oczekuje się z olbrzynrm na-

pięciem.

WYNIKI ÓSMEGO DNIA IGRZYSK:

Bieg narciarski 50 km:

1. Karlsson N. (Szwecja)
2. Erikason H. (Szwecja)
3. Vannlnen B. (Finlandia)
4. Vannlnen P. (Finlandia)
5. Toornkvist (Szwecja)
4. Sehild (Szwajcaria)

Jazda figurowa na lodile:

(mężczyzn)
1. Button (USA)
2. Gerschwiler (Szwajcaria)
5. Rada (Austria)

Lettengarver (USA)
5. Klraly (Wągry)
6. Grogan (USA)

Hoksj

Szwajcaria — Polska

US.A. — Austria

Szwecja — Anglie
Kanada — Czechosłowacja 0:0

Jaida figurowa na lodzie:

(kobiet)

1. Scott (Kanada) 163.C77 pkt.
2. Pawlik (Austria) 157,388 pkt.
3. Altweg (Anglia) 156.164 pkt.
4 Nekolova "(Czechosłowacja) 154,638 pkt.

3:47,48 godz
3:52,20 godz.
3:57,28 godz.
3:57,58 godz.
3:53,20 godz.
4:05,37 godz.

191,177 pkt.
131,122 pkt.
178,133 pkt.
176,400 pkt.
174,400 pkt.
163,711 pkt.

14:0 (8:0,5:0, 1:0)
13:2 (4:2, 4:0, 5:0)
4:3 (1:2, 1:1. 2:0)

PONIŻEJ podajemy wyjętek z komu-

nikatu -PZB, Wydziału Spraw Sg.
dziov»skich Nr 8 i dnia 23 stycznia.

„Zdarzają się ostatnio wypadki
udzielania przez sędziów wywiadów
w prasie na temat orzeczeń sędziów*
skich,' własnych względnie krytykują-
cych kolegów, a nawet ujawniających
tajemnicę kart punktowych.

Przypominamy, że jest to niedopusz-
czalne i w przyszłości będziemy za te-

go rodzaju wykroczenia, pociągać win-

nych do odpowiedzialności".
O okropne, to straszne,, któryś tam

z sędziów ujawnił karty punktowe!
Dopuścił się niesłychanego przestęp-
stwa! Trzeba go będzie ukarać, a może

nawet skreślić z listy sędziów.
Nam się jednak zdaje, że uczcitoy sę-

dzia, znający pieśćiarstwo od A do Z,
człowiek inteligentny i doświadczony,
no i oczywiście obiektywny — bynaj-
mniej nie będzie się obawiał ujawnić
swych kart punktowych. Bo cóż to może

być za tajemnica? Dlaczego ktoś ma się
' wstydzić swej decyzji, którą wydał zgo-

dnie z własnym sumieniem? Wstydzić
się mogą tylko ci sędziowie, którzy nie

'

są pewni słuszności swych wyroków.
| W Skandynaivii, czy nawet, o ile mnie

I pamięć nie myli w Dublinie, po każdej
| walce punktowanej przez trzech arbi-

j trów, ogłaszano ile głosów padło za, a

• ile przeciw. W Ameryce zawsze podają
do wiadomości, jaką ilość rund wygrał
każdy z rywali.

V nas karty punktowe zwija się nie-

mal w trąbkę, celebruje się je z rtabożeń

stwem. A po ostatnim komunikacie PZB

należy przypuszczać, że ta instytucja na-

CZECH

TRENEREM CRACOVII

KRAKÓW, 4. II . (Tel. wl.) — Czech

Pruha zaangażowany na trenera pił-

karskiego Cracovii otrzymał już wizę

wjazdową i w najbliższych dniach

przybędzie do Krakowa.

Znamy się jednak z kortów z Wło-

chami dobrze. Walczyliśmy z nimi

przed wojną parokrotnie, widzieliśmy
ich czołowe rakiety w Warszawie,
podobnie, jak i nasi tenisiści znani są

w Italii. Nawet o puchar Davisa wal-

czyliśmy już raz z naszym tegorocz-

nym przeciwnikiem, a było i tak, że

polska rakieta zdobyła tytuł mistrza

Włoch...

15 LAT TEMU

Cofnijmy się do roku 1933, do okre-

su, w którym rozegraliśmy pierwszy
międzypaństwowy mecz z Włochami,
będącymi wówcza9 w tenisie euro-

pejskim potęgą.

Na kortach Legii w Warszawie po-

jawili się w czerwcu maleńki, czar-

nowłosy Palmieri i atletycznej budo-

wy Sertorio. Nasz tenis nabierał po-

mału rozmachu 1, jak to się często w

naszym sporcie dzieje, ambicje miał

z pewnością większe, niż możliwości.

Ale — to na marginesie.

Ambicje te mile zostały połechtane
wówczas zwycięstwem nad Austrią
(w meczu towarzyskim, rozegranym

w końcu maja w Wiedniu 5:2), którą
również nieźle notowano w tenisie

europejskim. Apetyty z miejsca się
oczywiście zaostrzyły. Zbijemy Wło-

chów — odgrażano się —7 i wkroczy-
my do elity tenisa światowego. Obli-

czano więc, w jakim stosunku nale-

żałoby wygrać z Włochami

ORZEŹWIAJĄCY PRYSZNIC
Mecz rozpoczął się 17 czerwca i po

trzydniowych walkach zakończył się
nader gładkim zwycięstwem gości 5:0,
co skolei spowodowało u nas dłuższą
serię załamywania rąk, szukania „win
nyćh" 1 okoliczności łagodzących. A

Włosi po prostu byli grubo od nas

lepsi; świadczą o tym wyniki spot
kań:

Jedyną jaśniejszą kartą tego bodaj-
że najsmutniejszego meczu (jak pisał
wówczas w swym sprawozdaniu „Prze

gląd Sportowy") w historii naszego

tenisa była porażka (w drugim dniu

zawodów) Hebdy ze znakomitym ar-

tystą komikiem czeskim Vlastą Buria-

nem. Pan Józef dawał partnerowi
-f- 30 wyrównania, wygrał 6:1. Śmie-
chu było doprawdy coniemiara.

MISTRZOSTWO WŁOCH

Międzynarodowe mistrzostwa teniso

we Italii rozegrane w Rzymie W kwie

tniu r. 1935 miały znakomitą obsadę
wszystkich czołowych rakiet Europy
plus silną stawkę rakiet australij-
skich i amerykańskich. Była to impre
za, jaką-^rzadko w tej skali się spo-

tyka. Barwy polskie na turnieju re-

prezentowali: J Jędrzejowska i Witt-

man. Nasza męska czołówka nie chcia

ła wziąć udziału, bo w skrytości tre-

nowała w kraju, sposobiąc się do

rozprawy z Płd. Afryką o puchar
(co ndwet w efekcie wypadło, mimo

porażki, nienajgorzej).

Wittman odpadł w Rzymie w I-szej
rundzie, .przegrywając w krótkich se-

tach z Włochem Rado (doszedł jed-
nak do finału w turnieju pocieszenia).
Jędrzejowska w singlu doszła gładko
do ćwierćfinału, bijąc w nim doskona-

łą Francuzkę Noel (10:8, 6:2), lecz

przegrywając w półfinale z długonogą
Niemką Krahwinkel 1:6, 4:6.

Ale za to mikst był pełnym trium-

fem naszej mistrzyni. Grała go z

Australijczykiem Hoppmanem, wygry-

wając finał i zdobywając tytuł mi-

VANCOUVER (Obsl. wł.). W Kana-

dzie zawiązało się towarzystwo, którego
członkowie subskrybuję po 100 dolarów

na paczki żywnościowe dla sportowców
I brytyjskich, którzy wyznaczeni zostali

Palmieri — I . Tłoczyński 6:3, 6:2, 1 jako kandydaci do olimpijskiego zespo-

6:2. Palmieri — Hebda 6:1, 6:4, Ju brytyjskiego.
12:10, Sertorio — I. Tłoczyński 2:6,
6:3, 9:7, 6:2, Sertorio — Hebda 6:3.

6:4, 6:4, Palmieri, Sertorio — Je-

rzy Stolarow, I. Tłoczyński 6:3, 6:3,
6:&.

Za wpłacone 100 dolarów Towarzy*
siwo wysyła 12 paczek żywnościowych
zawierających mięso, ryby, jajka, cukier,
syrop, glukozę, masło, tłuszcz, tnlcko w

puszkach i ser.

strzowski. Warto tu przypomnieć, ja-
kie to znakomite pary miała wów-

czas p. Jadzia ze swym partnerem
na rozkładzie.

1/16 finału zwycięstwo nad parą

francuską Goldschmidt, Brugnon l!)
7:5, 6:2, dalej w ósemce finału nad

parą francusko -

. istralijską Noel

Mac Grath (!) 6:3, 8:6, ćwierć finał

nad parą francusko - australijską
Payot, Quist 7:5, 6:2. W półfinale
para niemiecko - czeska Aussen, R

Menzel (Menzel był wówczas je-
szcze Czechem) nie stanęła do wal-

ki. W finale zwycięstwo nad parą

amerykańsko - angielską Dearman,
Hughes 6:4, 1:6, 6:3.

Kiedy Jędrzejowskiej wręczano

piękny puchar, Włosi krzyczeli z za-

chwytu, mistrzowska para obiecywała
sobie dozgonne (na korcie) „małżeń-
stwo".

To był turniej krzepki — pani Ja-

dziu — prawda?

O PUCHAR
W r. 1938 wylosowaliśmy w roz-

grywkach o puchar Davisa w I-ej
rundzie Danię, którą rąbnęliśmy w

Warszawie 5:0. W II-ej rundzie byli
właśnie Włosi.

I. Tłoczyński, Hebda i Spychała po

jechali pod koniec maj? do Mediola-

nu. Zaczęło się kiepsko. Hebda prze-

gra! pierwsze spotkanie z Canapelle,
Tłoczyński jednak po niezmiernie za-

ciętej parogodzinnej walce wygrał ze

znakomitym di Stefanim 6:8, 4:6, 6:2,
6:2 — Włoch poddał się wskutek kon

tuzji nogi. Gra podwójna była bo-

dajże najlepszym meczem, pary pol-
skiej, jaką notują wogóle nasze teni-

sowe kroniki. Tłoczyński ze Spycha-
ją przegrali spotkanie tylko dlatego,
że „pomogli" im sędziowie liniowi.

Grali cały czas b. dobrze. Wynik 11:9,
2:6, 6:4, 4:6, 7:5 dla włoskiej pary

Quintavalla, Taronl Polacy w piątym
secie prowadzili 5:2!

W trzecim dniu Hebda pobił Taro-

niego (di Stefani był chory) 6:4, 2:6,
6:1, 6:4. Tłoczyński natomiast, który
miał gorączkę grypową, grając dużo

poniżej swej formy, przegrał z Cana-

pelle 2:6, 1:6, 6:2, 2:6. Mecz wygrali
Włosi 3:2, ale znajdowali się istotnie

o krok od porażki.

A TERAZ?
Powtórzenie wyniku i r. 1938 bę-

dzie trudne. Nie wydaje nam się
możliwe. Tym, bardziej, 4e z przygo-

towaniem naszych graczy do walki

ciągle jeszcze jest cicho, a jak jest —

pisaliśmy tydzień temu.

Włosi mają duży wybór graczy,

wśród których czołową dzis' stawkę
stanowią: Cucelli, del Bello, Sada i

Bossi. To nazwiska dobrze znane ni

kortach europejskich. Cucelli nieod-

miennie przez różnych autorów list

lokowany był wysoko wśród pierw-
szej 10-tki najlepszych rakiet Europy
w r. 1947, W naszej liście umieścili-

śmy go na 4-ej pozycji po Drobnym,

Ąsboth-cie i Johanssonie. Del Bello

ustępuje mu minimalnie.

W rozegranym w maju ub. roku
• spotkaniu Czechosłowacja — Włochy

(wygranym przez Włochy) padły m-

! in. takie wyniki: Bossi — Solc 6:1,
! 6:3, 6:0, del Bello — Cernik 6:3, 6:1.

i 7:5;-'Śada-(
— ^rba- 8:6, 7:5, 6:1, Brob-

j ny,,Cernik- Cucelli, idei. £ellp,40:8,
6:3, 6:3.

I Włosi grali w ub. r. dużo M. in.

I Cucelli. zdobył tytuł mistrza Szwaj-
carii, bijąc w finale Francuza Pćtrę
1:6, 7:5, 6:2, 6:4, a wespół z Sadą dru-

gi tytuł w deblu, zwyciężając w fina-

le Petrę, Lucot 6:3, 6:4, 3:6. Na je-
sieni ub. r . Włosi notują poważny

sukces, zwyciężając na kortach kry-
tych w Sztokholmie Szwedów (Ber-
gelin, Johansson)! Nasi przeciwnicy
już trenują i lada dzień czołowa ich

stawka wyjedża na Riwierę, by szlifo-

wać formę.
A my?

•

Los rozstrzygnął również, że spot-
kanie z Włochami ma się odbyć u

nich. Zważywszy jednak, że:

•fa pierwszy mecz o puchar roze-

graliśmy we Włoszech,
^

przeciwnicy są od nas silniej-
si tak dalece, iż niewątpliwy handi-

cap własnego terenu nie jest im je-
dnak tak bardzo konieczny do od-

niesienia zwycięstwa,
możeby P. Z. T . poczynił starania, a-

by Włosi zrzekli się przywileju roze-

grania tegorocznego spotkania z nami

u siebie i zgodzili się na rozegranie
go u nas.

będzie specjalną kasę-ogniotrwałą do ich

przechowyvjania.
Publiczność pład duże pieniądze w;

oglądanie walk bokserskich. Publiczność

i prasa przyczyniły się w dużej mierze

do potęgi i rozrostu boksu polskiego i

zdaje mi się, że mają pełne- prawo wie-

dzieć, w jaki sposvb walki są punkto-
wane. Tali samo, zdaniem moim, każdy'
zawodnik powinien wiedzieć po walce, s

jaką oceną spotkał się jego start. Bo wei

my przykład, bokser walczy dajmy na ta

defensywnie i wydaje mg się, że właś-

nie takim systemem zdobędzie więcej
punktów. A tu bach, jest zupełnie od-

wrotnie. Obserwując później swą- kartę
i punktową, w przyszłej walce może sko-

rygować swe omyłki taktyczne.
Z góry wiem, co mi odpowiedzą iwo-

lennicy tajnego punktowania. Powiedzą,
że nasza publiczność nie dorosła do tej
inowacji, że zachoutiję się w czasie me-

czów niekulturalnie, że będzie wywie-
rała presję na sędziego, ie będzie biła.„
Przesada panowie, jeśli będzie napraw

Idę uczciwe i umiejętne punktowanie —

j nie wybuchną żadne awantury. A w każ-
'

dym razie nie będzie gorzej, niż jesi
i teraz.

Publiczność trzeba zwolna przygoto-

wywać do inowacji, można czynić pri.'
by. Ale, na miłość boską, coś trzeba'ro-

bić, bo nie może być nadal tak żeby np.'
; to meczu Grochów — Warta sędziowa-

nym przez trzech poważnych punkto-
wych, wszyscy oni wydali trzy odmienne

końcowe decyzje.
My stajemy na stanowisku bezwzględ-

nej walki o jawne sędziowanie, a. przy.

najmniej —

o nierobienie s kart punk-
towych. żadnych tajemnic. Jesteśmy zd*

nia, ie właśnie jawne sędziowanie uziro-

wi stosunki iv naszym boksie.

To jedno. Druga sprawa, o której mó-

wi komunikat, to zakaz krytyki sędziów
przez sędziów. Panowie, to taJca ludzka

rzecz krytykowuć! Nie jest to chybc
żadna zbrodnia. Wprost przeciwnie prses

rzeczową krytykę można uzdrowić sto-

sunki w kolegiach sędziowskich.'Co by
się działo jeśliby więcej doświadczeni

sędziowie r
;
e krytykowali orzeczeń —

początkujących i słabszych arbitrów —

to pewnie ci nigdy nie nauczyliby
punktować.

Jeśli już tak stawiać kwestię, jak• to

jest te komunikacie Wydziału• Spraw
Sędziowskich PZB, to chyba powinna
obowiązywać solidarność wszystkich erbi

trów na śn iecie.

Przestańcie więc panowie krytykować
ii 'wszystko 'będzie ~w porządku. Dlącze-
go mgr. Kowalski, który podpisał powyi
szy komunikat, tak ostro krytykował sę-

dziów węgierskich ostatnio w Budapesz-
cie, dlaczego krytykowano p. Kobzę, któ

rego notabene zapraszano jako neutral-

nego do Polski? Dlaczego prezes Biele-

wicz tak surowo krytykował sędziów w

Dublinie i tych kolegów, Którzy wypun-

ktowali mecz CSR — Polska 12:4? .

Więc albo, albo... Rozumiemy, ie bez-

podstawna krytyka sędziów przez

dziów nie jest pożądana, lecz jeśli bę-
dzie ona rzeczowa

— to napewno niko-

mu nie zaszkodzi,»a przede wszystkim
nic zaszkodzi dobrym sędziom.

Kazimiers GryiewsM

KOSZYKÓWKA W BYDGOSZCZY

BYDGOSZCZ 6.2. (Tel. wl.). W Byd-
goszczy rozegrano mistrzostwa koszyków-
ki w klasie A I Juniorów. Pomorzanin —

Brda 30:23 (18:8), Osa — Brda 26:29 (13:15),
Pomorzanin — Zjednoczenie 42:17 (18:15),
Zjednoczenie — Osa w. b . dla Zjednocze-
nia z powodu niestawienia się zawodni-

ków Osy. 1

Juniorzy: SPD — Zjednoczenia 39:11

(2:21). SPD — Brda 49:9 (5:19), Zjednocze-
nie — Brda 18:10. Ogólnie w turnieju
zwyciężył Pomorzanin st. koszy 121:64.

Trzecie spotkanie rożsgral Pomorzanin z

Osą w Toruniu, wygrywając 49:24.

W klasie juniorów zwyciężyła drużyna

Brdy.

Wilczek zwycięża błyskawicznie
SZCZECIN, 8.2 (Tel. wł.). Odra poko-

nała Gedanię 12:4 w boksie. Gedania wy

stąpiła w silnie osłabionym składzie,
m. in. bez Chychły, Drążkowskiego i Raj
skiego. W jednym wypadku, a to w pół-

ciężkiej, sędziowie, naszym zdaniem, nie-

słusznie przyznali zwycięstwo Sadziszo-

wi (O.) nad Doleckim (G).
Wyniki: w muszej — doskonale zapo-

wiadajmy się Bargiel (O) pokonał na

punkty Soczewińskiego _(G), w koguciej
— Orlik (O) po żywej wslce pokonał
Berenta (G). Najlepszy z gości — Ku-

dłasik w piórkowej odniósł przekony-
wujące zwycięstwo nad-Kukulakiem (O).
Skałecki zdobył dwa punkty dia Odry,
bijąc Mellera (G). Walka została przer-

wana w I r. na skutek kontuzji zawod-

nika Gedanii, punktowo zaś przeważał
Strzałccki. W półśredniej Olszewski (Ó)
ma nadwagę traci punkty na rzecz gości.
W epotkaniu towarzyskim ulega wysoko
na punkty swemu przeciwnikowi, Masie"

(G). W średniej Wilczek (O) odniósł

słyskawiezne'zwycięstwo przez,k. o . w I

r. nad Kowalskim (G)/ W półciężkiej
Dolecki (G) został skrzywdzony werdyk-

tem sędziowskim w spotkania z Sadzi-

szem. Walka ta stała na niskim pozio-
mie. W ciężkiej Deringer wygrał przez

k. o . w II r. ze StrzEłkowskim (G).
W ringu sędziował p. Łaakedrey. (T)

Za kulisami

Legia warszawska stoczy dwa nieeże

bokserskie w Szczecinie w dniach 14 i

15 bm. z Odrą i Zrywem,
Toddy Pietrzykotvski wyjechał do Za-

kopanego i zabrał z sobą sparring-part-
nera Spingera, który podobno był mi-

strzem wagi piórkowej Kijowa, Teddy
trenuje pilnie przed zbliżającymi się mi-

strzostwami Warszawy.

Tyczyński, jak twierdzi kapitan PZB

Derda, poczynił ostatnio nu obozie,, w

Dziekance znaczno postępy. Zdaniem kii

llituna — warszawianin należy już ter

raz do rzołówki much. polskich.
Anikip.wicz przybył do'obozu w Dzie-

kance dopiero w drugim tygodniu zapra*

wy. „Bombardier" wykazał dużą kondy
cję fizyczny
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kończeniu obTM w nl-l^Ill^ ??TP ^jednakże;Dziekance zjechała '

w dalszvch ".t^i^I""" i ^^ WMińskie S°. ^

wy gry.

pewna część uczestników pod wódz, y T ^^ 16 TM»^ walkę ua punkty.
Sztaina i kapitana związkowego D~rdv . JL R -1 ^TT* V^ ' W s P° tkfl,i ^ Ambroż (O-
do Bydgoszczy, celcn,

^

,nia^;':~ ^zozka .nłody , pełen tempera- bóz) i Cebulak. Od początku wyraźna
ze Zjednoczonymi. W ramach tego spot-

1
p". „j" wzięcie i zwyciężył przewaga Cebulaka, na którym również

kania dojść miało do pojedynku pomię. I ^ 1)3 ^^ !Z " aĆ P0 *
5^ na obozie. Ambroż walczy

4zy Archaokim i Klimeekiim, jako u- ! ^ dru ?'"' potkaniu stanęli do walki chaotycznie i w drugim starciu daje się
nupełnienie smutnego epilogu'pamiętne- 1 t0warzysk!c i Klimecki i Stec. Klimecki na stojąco wyliczyć do 9-ciu. Walczył
go meczu Grochów — Warta. Archacki

niej. Jabłoński jest już poważnie wyczer

Ręka Archackiego i gips
komplikujq rozgrywki drużynowe

A'

do Bydgoszczy nie przyjechał (o czym

piszemy na innym miejscu) i Klimecki

stanął sairi w ringu, ażeby wysłuchać
trzykrotnego uderzenia w gong i przy-

jąć zwycięstwo walkowerem.

Mecz bydgoski pomiędzy teameim O-

bozu a Zjednoczonymi stał na pierwszo-
rzędnym poziomie i przyniósł zwycięst-
wo Zjednoczonym 9:7. Po zawodnikach

Obozu znać dobrą opiekę, odpowiednie
wyżywienie i doskonałą pracę trenera

Szt ama i jego pomocników. Do najcie-
kawszych walk zaliczyć należy spotkanie
w koguciej pomiędzy Krużą a Szymo-
wiczem oraz w piórkowej między A-

damskim II i Baranowskim I. Walka ta

stała na dobrym poziomie i przeprowa-

dzona była fair. Sędzia ringowy, p. Roz-

marynowski, przez wszystkie rundy nie

udzielił ani jednego upomnienia.

Do sensacji zaliczyć wyipada spotkanie
w półciężkiej pomiędzy Meclilińskim c

nowym nabytkiem Zjednoczonych, Ja-

błońskim, który po raz pierwszy stanął
w ringu i o mało spotkania nic rozstrzy

gnąl już w pierwszej rundzie przez k. o .

Jest to zawodnik o doskonałych warun-

kach fizycznych, młody, posiadający nad-

zwyczaj silny cios, tak że pod okiem do-

brego trenera w niedalekiej przyszłości
powinien wybić się na ezoło naszych
półciężkich.

W ogóle w spotkaniu niedzielnym
pocieszającym momentem były spotka-
nia w wagach ciężkich, które odbyły się
w bardzo żywym tempie i przypominały
niejednokrotnie walki w kategoriach
lekkich.

Po dłuższej pauzie oglądaliśmy na rin-

gu znów Sowińskiego, który walczył cał-

kiem spokojnie. Wyzbyć się jednak po-

winien niepotrzebnego przetrzymywania.
Po solidnym treningu może jeszcze wy-

bić się na czoło naszych lekkich. Bar-

dzo dobrze wypadł również Wikliński,
który walczył spokojnie i z głową.

OKLASKI DLA KLIMECKIEGO

Jako pierwszy na ring wyszedł Klime-

cki, powitany rzęsistymi brawami, po

kilku sekundach zeszedł, zdobywając
punkty w. o. W muszej spotkali się
Brzózka (Łódź — Obóz) z weteranem

Borowiczem. W pierwszym starciu lek-

walkę tę potraktował jako normalny jednakże do końca. Zwyciężył na punk-
sparring, czy też pokazówkę. Nie wysi- | ty Cebulak.

lał się zbytnio tak, że trudno powie- .

dzieć w •i• •
, DRAMATYCZNA WALKAuziec, w ja!Ł,ej on znajduje się w obcc- „ ,

nej chwili formie. Młody Stec walczył ,

° PrzeŁie S miaio

ambitnie, czuł jednakże wyraźny respekt t^T pÓłci fŻkie j' do kt
»

re 6° stan f

przed przeciwnikiem. W ostatniej run-!, Mechllnf1 ^ <»M«) i Jabłoński (Zje-
dzie obaj zagrzali .,if i walka prowadzo-

' *H>c " nl >- T " ŻP ° g ° ngU

na była w dość żywym tempie. Zwyciężył ! dnoczelua rus " d ° ataJsu i kilk
«

potężnych ciosów Meclilińskiemu, które

wstrząsają tym ostatnim, tak, że po jed-
nym z takich uderzeń Mecldiński idzie

., na deski, ażeby za chwilę znowu dać się
mk Zjednoczenia poczynił ostatnio bar- wyliczyć do

^

Przetrzymuje jednak

na punkty Klimecki.

W koguciej stanęli w ringu Szymono-
wicz (Obóz) i Kruża (Zjedn.). Zawod-

dzo poważne postępy i znajduje się w

obecnej chwili w doskonałej formie. —

Szymonowicz na obozie zyskał również

bardzo dużo — tak, że walka obydwu
kogutów stała na pierwszorzędnym po-

ziomie. Obaj zawodnicy przez wszystkie
3 starcia walczyli przeważnie w zwar-

ciu. Kruża przejął z miejsca inicjatywę
i wygrał zasłużenie dość wysoko na

punkty.

W piórkowej doszło do najładniejsze-
go spotkania dnia. Autorami byli: A-

damski II (Obóz) i Baranowski I (Zje-
dnoczeni). Wolka prowadzona była od

początku do końca w bardzo żywym

tempie, na wysokim poziomie technicz-

do końca rundę, a że nie został wyli-
czony zawdzięcza słabemu doświadcze-

niu zawodnika Zjednoczonych. W dru-

gim starciu Mechliński walczy ostro ż-

goszczy, nby walczyć z Klimec-

kim. W piątek Grochów wysłał depe-
pany i po jednym z ciosów pada do 9-u szę do PZB z zawiadomieniem, li Ar-

na deski. W trzecim starciu zawodnicy chacki nie stawi się do wyznaczone-

ruszają z całym impetem do ataku, Me- go meczu. Bokser Grochowa przed-
chliński ma jednakże już przewagę, a po stawił świadectwo lekarskie x te

jego ciosach Jabłoński wędruje aż dwu- świadczeniem, iż cierpi na zwyrodnia-
krotnie na deski, jest kompletnie wy- jące zapalenie stawu nadgarstkowego
czerpany, tak że sędzia przerywa walkę, prawej ręki. Lekarz zaleci! nnier&cho

Zwyciężył przez k. o. Mechliński. Jabłuń mienje ręki w gipsie na przeciął dwu

ski, mimo przegranej, pozostawił po so- tygodni. Nadto uznał ArchacldegO za

bie dobre wrażenie. Jest on napewno za- niezdolnego do walki na przeciąg 4

datkiem na rasowego boksera. i tygodni.
W ciężkiej spotkali się Rutkowski

(Obóz) z Grabowdkim (Zjedn.). Obaj
zawodnicy, mimo swego ciężaru, poru-

szali się w ringu bardzo szybko, tak ie

spotkanie to równiei należało do bar-

dzo ciekawych. Rutkowski wyiszy, lep-
szy technicznie, punktował przez wszyst-
kie starcia i zwyciężył pewnie na punk-
ty-

W ringu sędziował p. Rozmarynowski,
na punkty Kugacz (Bydgoszcz), Dobrzań-

ski (Gdańsk) i Twardowski (Łódź). —

Widzów około 3 tysięcy. 'W)

W sobotę w Warszawie przebywał
lekarz PZB dr. Krusz czyński, który
chciał zbadać Archackiego, lecz nie

mógł się dowiedzieć jego adresu. Dr.

Kruszczyński przed swym powrotem
do Poznania konferował w Poradni

Sportowe) z dr Tokarskim. Wyniki
tej konferencji nie są Jeszcze znane.

Jak widać, rozgrywki o drużynowe
mistrzostwa Polski Biegają dalszym
komplikacjom.

Turniej Budowlanych
Dużo walk — mało talentów

TORUŃ, 8. 2. (Tel. wł.) W dniu 7

bm. odbyły się w Toruniu poglądowe
walki bokserskie ZKS Budowlani przy

uvm i stała się doskonałym pokazem ! vózia]e ^wodników Warszawy, Gdańska,
boksu. Obaj zawodnicy imponowali kon Szczecina, Elbląga i Torunia, które mi a-

dycją, walczyli dobrze technicznie i pod
na celu wyeliminowanie najlepszych

koniec zaznaczyła się jakby leciutka prze
; zawodników

peszonych w związkowych
waga Baranowskiego, który dysponował

kluŁnch
Budowlanych. Prócz znanych

silniejszym ciosem. Sędzi<mie orzekli bok,er0w Budowlanych z Warszawy
zgodnie remis. , P"'TM^, s5? P"®2 ring kilku

jących pięściarzy, jak Judycki z Gdań-

SOWIŃSKI ZNÓW NA RINGU : aka, Lotko — Bytom, oraz Leciej ze

W lekkiej Baranowski II (Obóz) sipo- j Szczecina, który już w pierwszym star-

tkał się z Sowińskim. Ten ostatni po chi znokautował Włostowskiego.
dłuższej przerwie walczył zupełnie do- Wyniki walk eliminacyjnych: w mu-

brze. W drugim starciu Sowiński trafia szej Białasok (Gd) wygrał na pkt. z

zbyt nisko. Baranowski wije się i pada Kuczerą (Bytom); w koguciej Szubiń-
na deski. Po 9-ciu wstaje i kontynuuje
walkę do końca, jednak już poważnie
osłabiony. Sowiński wygrywa na punkty.

W1 półśredniej-Wikliński (Zjedn; )£tp-
czył bardzo dobrą walkę z Kulą. Byd-
goszczanin walczył spokojnie i dobrze,
nie wdając się w niepotrzebną bijatykę.
Wykorzystywał każdy moment, ażeby
zadać, skuteczny cios. Kula jest również

w dobrej kondycji. Walczy odważnie

tak, że walka staje się bardzo ciekawa.

W trzeciej rundzie Kula nieco słabnie,
walczy chaotycznie i uwydatnia się pew-

Walne zebranie postanowiło przenieść

P.Z.T. — do Warszawy
KRAKÓW, 8.2 . (tel. wł.). W nie-'

dzielę odbyło się roczne walne ze-

branie Pol. Zw. Tenisowego. Obrady
prowadził niezwykle sprawnie prezes

honorowy PZT, poseł Al. Olchowicz.

Reprezentowanych było 23 kluby z

.Warszawy, Śląska, Krakowa, Pozna-

nia i Sopot. Na 9 okręgów nie były
reprezentowane 4, tj. Pomorze, Łódź,
Radom i Dolny Śląsk. W obradach

wziął udział delegat Państw. Urzędu
PUWF, mgr. Nawrocki, który mówił

m. in. o zamierzeniach PUWF na naj-
bliższą przyszłość i o reorganizacji
sportu polskiego, która osiągnie cen-

tralizację związków sportowych w

stolicy.

Stanowisko, zajęte przez delegata
PUWF zadecydowało, że wniosek

WKS Legia o przeniesienie siedziby
związku z Krakowa do Warszawy
przeszedł ogromną większością gło-
sów. Nowowytworzona sytuacja spo-

wodowała, że pod tym kątejm doko-

nano wyboru nowych władz.

Wybrano nowy zarząd przez akla-

mację W składzie następującym: pre-

zes
— wicemin. gen. Jaroszewicz, wi-

ceprezesi — inż. Waydowski, dotych-
czasowy prezes PZT, dr. Szembek i

Jonszta (Katowice), sekretarz — inż.

Olszowski, skarbnik — dyr. Zawadz-

ki, kapitan związkowy — inż. Chal-

lier, referent juniorów — Kosiński,
członkowie zarządu — Niestuchowski

[Sopoty), mjr. Zarzycki (Kat.), inż.

Herbst (Kr.), kemisia sportowa —

przew. inż. Challier, członkowie —

red. Horain (Kr.), inż. Ochoński (Kat.)
i inż Te.bst (Kr.), Kosiński (W-wa),
sąd honorowy — przewodniczący płk
Broński, członkowie — adw Piechoc-

ki, inż Dodatki (W-wa), dr. Skulić

(Kat.), dr. Potuczek (Kr.), rzecznik

honorowy — dr Miśnik (Katowice),
zastępca — Księżopolski, komisja re-

wizyjna — przewodniczący inż Klei-

ber (W-wa), Drozdowski, kpt 2mt-

chowsld, mgr. Gajewski,

ciak.

Walne zebranie zaakceptowało
przez aklamację nadanie odznak ho-

norowych PZT przez ustępujący za-

rząd zasłużonym działaczom dla spor-

tu tenisowego, a mianowicie: ś. p

Edwardowi Millerowi, pos. Olchowi-

czowi, dr. Szembekowi, dr. Potuczko-

wi i Jonszcie.

Walne zebranie uchwaliło: narodo-

we mistrzostwa Polski rozegrać w

dniach 9 — 13 czerwca w Szczecinie,
międzynarodowe mistrzostwa Polski w

II połowie sierpnia w Katowicach o-

raz jeden z meczów międzypaństwo-
wych w lipcu lub sierpniu lub turniej
międzynarodowy w I połowie sierp-
nia oddać Sopotom, wreszcie walne

zebranie wyraziło specjalne podzięko-
wanie na wniosek mjr. Zarzyckiego
dla sekretarza dr. Szembeka.

ski (Gd) zremisował z Chojnowskim
(W-wa); w piórkowej Kanp (Gd) przez

dwie rundy górował nad Zborowskim

(W-wa), ale w 3-ej rundzie opadł z sił

i przegrał przezMt-,k. o .; w półśredniej
Judycki (Gd) wypunktował Lotki (By-
tom); w średniej Kołacz (W-wa) zno-

kautował Pieniążka (Gd) w II r.; w II

średniej Lecień (Szcz) znokautował w I

W muszej Makowski (W) zdobył dwa

punkty w. o . nad Licałem z powodu nad

wagi. W walce towarzyskiej nokautem w

trzecim starciu wygrał Licał. W kogu-
ciej zwycięstwo przyznano Przybyldcie-
mu z Torunia nad Tyczyńskim (W). —

Walka typowo remisowa. W piórkowej
Orozykowski (Bud) pokonał Trawińskie-

go (TOĆ-). W lekkiej Selma (W) zremi-

sował z Kurkowskim; w półśredniej Ju-

dycki (B) uzyskał dwa punkty w. o. z

powodu nadwagi Nowaka (Tor). W wal-

ce towarzyskiej wygrał zawodnik toruń-

ski. W średniej Kosowski (Bud) przez

trzy rundy obijał Heklera (Tor), odno-

sząc wysokie zwycięstwo punktowe. W

półciężkiej Wysocki (Tor) znokautował

w pierwszym starciu Lecicja; w ciężkiej
Drabkowski (W) odniósł punktowe
zwycięstwo nad Niewczasem.

W środę odbędzie się w Toruniu mecz

pięściarski Gryf Toruń — Warta Po-

Liga koszykowa
POZNAN, 8.2. (tel. wł.). Warta —

AZS Kraków 33:32 (18:16).
Sobotni mecz o mistrzostwo ligi

koszykowej rozegrany między druży-
nami Warty i krakowskiego AZS-u

zakończył się szczęśliwym zwycię-
stwem Warciarzy 33:32 Na kilka

sekund przed końcem gry zespół AZS

prowadził 32:31 i dosłownie w ostat-

z powodu kontuzji oka zawodnika

warszawskiego. Ogłoszono wynik remiso-

wy.

W spotkaniu drużynowym, rozegra-

nym w sobotę Budowlani — Toruń po-

konali Budowlani W-wa 7:5.

W muszej Makowski (W-wa) zremiso-

wał z Jabłońskim (Toruń). Lepszą koń-

cówkę miał zawodnik warszawski. W ko-

guciej Tyczyński (W-wa) znokautował

w ni r. Kowalskiego (T), w piórkowej
Orczykowskiemu z Torunia przyznano

zwycięstwo nad Tyrała (W-wa); w lek-

kiej Olszewskiego (W-wa) uznano za

pokonanego przez Szulca W pierwszych
dwóch starciach przeważał wyraźnie Ol-

szewski, końcówkę lepszą miał Szulc

więc przyznanie zwycięstwa zawodnikowi

toruńskiemu było niesłuszne. W dru-

giej lekkiej Wćjcik (W-wa) wypunkto-
wał Popielewskiogo (T). W półśredniej
walka zakończyła się zwycięstwem Bła-

żejewskiego z Torunia nad Selmą (W).

BUDOWLANI — WARSZAWA —

GRYF - TORUŃ 11:5

W niedzielę rozegrano w Toruniu

mecz, który przyniósł zwycięstwo dru-

żynie warszawskiej nad kombinowanym
zespołem toruńskim.

r. Włostowskiego (W-wa). Walka w cięż njej sekundzie Bilewicz zdobył dale-

kiej pomiędzy P.olakowem (Gd) a Ści- fc;,,, strZałem kosz, który zadecydo-
borem (W-wa) została przerwana w II wa} 0 zwycięstwie miejscowych.

Spotkanie na słabym poziomie i do

piero po przerwie, kiedy akademicy
krakowscy zwiększyli tempo, dało

publiczności więcej emocji.
Warta wypadła tym razem słabo.

Był to chyba jej najsłabszy mecz w

tym sezonie.

ZZK Poznań — AZS Kraków 46:29

(30:17).
Drugi występ krakowskich akade-

( mików w Poznaniu zakończył się ich

| ponowną- porażką. Tym razem zasłu-

: żone zwycięstwo odniosła drużyna
poznańskiego ZZK, która po pokona-

; niu pierwszej chwili słabości, - kiedy
i akademicy krakowscy prowadzili
j 17:16, zdobyła się na wspaniały zryw,

I kończąc pierwszą połowę różnicą 13

punktów. Po zmianie stron krakowia-

nie zwiększyli tempo, jednak nie mieli

szczęścia w strzałach. Bardziej opa-

nowana i wyrównana drużyna po-

znańskich kolejarzy, u których przede
wszystkim wyróżnił się Grzechowiak,
zdołała oprzeć się atakom gości i sa-

mej przejść do kontrataku i spotkanie
wygrać różnicą 17 punktów,

ŁÓDŹ, 8. 2. (Tel. wł.) Dwa występy

koszykarzy Wisły krokowskiej w Lod/.i

Wahadłowy wyścig
Warstwa - Praga - Warszawa

PRZEDSTAWICIEL redakcji „Gło-
su Ludu", red. Dali powrócił z

Pragi, gdzie odbył konferencją z Cze-

chosłowackim Związkiem Kolarskim

na temat projektowanego wyścigu ko

larskiego w dniach 1 — 9 maja na

trasie Warszawa — Praga — Warsza-

wa z udziałem 11 państw.

Czechosłowacy wysunęli koncepcją
odmienną od naszej, a mianowicie pro

ponają, aby odbyły się dwa wyścigi.
Jeden wyruszyłby 1 maja z Pragi
przez Słowacją, Katowice i Kraków z

metą w dniu rocznicy zakończenia

wojny, 9 maja w Warszawie, drogi zaś

miałby start 1 maja w Warszawie i

przez Łódź, i Wrocław przybyłby 5

maja, w rocznicą rewolucji praskiej,
do Pragi.

Wszystkie państwa, biorące udział

w tej imprezie, podzielone byłyby na

nie 40 kolarzy do wyścigów. Nadto

wpłynęło zgłoszenie Włoch.

W najbliższych dniach wyjadą do

Pragi delegaci Polski s prezesem

PZKol., Gołębiowskim na czele, w ce

lu omówienia szczegółów tej zgoła o-

ryginalnej imprezy. Delegacja nasza

powróci z Pragi do Warszawy w to-

warzystwie delegacji czechosłowac-

kiej i wówczas będą omówione wa-

runki imprezy włącznie z ułożeniem

regulaminu.

mgr. Trze- i oba wyścigi.
i Czechosłowacja zgłosiła udział łącz

PISARSKI - KONTUZJOWANY

ŁÓDŹ, 8.2 (Tel. wł ). Pięściarze ŁKS

mują pechu. Jeszcze nie wyleczył kontu-

zji nogi Olejnik, nadal jeszcze chory
jest Marcinkowski, a obecnie dowiadu-

jemy się o kontuzji Pisarskiego. Pisar-

ski podczas treningu, szparujęc z Żyli-
sem, doznał kontuzji napinstka tak, że

musiano mu dłoń unieruchomić w gip-
sie.

wzbogaciły obie drużyny łódzkie o dal-

sze dwa punkty.

YMCA (ŁÓDŹ) — WISŁA KRAKÓW

71:32(35:15)

Tylko w pierwszych 5 minutach gry

goście przeciwstawiali się drużynie" miej
scowej. Gra nie była ciekawa, wobec

przygniatającej przewagi YMCA (Łódź).
W Wiśle jedynie Kowalówka zasłużył
na uznanie za swą ambitną i inteligent-
ną grę.

TUR—ŁÓDŹ — WISŁA 57:33 (33:23)
Drugi występ Wisły dostarczył wido-

wni o wiele więks-zych emocji. Gra tym
razem była bardziej wyrównana, a kra-

kowianie walczyli do ostatniego gwizd-
ka.

Po przerwie krakowianie zerwali się
do ataku i byli bliscy wyrównania, ale

TUR wydziera im inicjatywę celnymi
strzałami Skrodzkiego i Mokwińskiego,
uzyskując znaczną przewagę. Goście, za-

łamani nerwowo, nie stawiają większego
oporu. W TUR-ze trudno kogoś wyróż-
nić. Na tle całej ambitnie grającej dru-

żyny efektownymi strzałami popisywał
się Skrodzki.

GDAŃSK, 8. 2 . (Tel. wł.) Rozegrany
w Gdańsku mecz ligi koszykowej pomię-
dzy YMCA Gdańsk a Zniczem Prusz-

ków zakończ)'! się nieznacznym zwycię-
stwem gospodarzy 37:34 (12:15). Gra

dosyć zacięta ale nerwowa. Wynik tego

spotk&nia może zaważyć o utrzymaniu
się tych drużyn w lidze koszykowej. Do

przerwy przeważają goście. Najlepszym
zawodnikiem miejscowych był Tyszew-
ski. Mocnym punktem obro-ny gospoda-
rzy był Markowski.

l%loi€ttwilc

piłkarze stdicy
Rozgrywki • puchar wieiannr WOZPH

W ub. sobotą odbyła sił konfarancja
* ipiawie turnioju wiotennago o puchar
trebrny AOZPN ofiarowany przoz tlrmą
Smolarek I Syuycici. W rozgrywkach bie-

rz* udział osiem drużyn: Polonia, Legia,
Znicz, Syrerm, Bzura, Grochów, Marymont
i Jadnoić.

Terminarz przaditavria «I* następująco:
22 lutago: Znicz — Syrana w Pruszko-

wie, Biura — Grochćw w Chodakowi*,
L*gla — Marymont na stadion!* WP., Po-

lonia — Jedność przy ul. Podskarblftskiej.
2» lutago: grają zwycięzcy spotkań

Znicz — Syrena I Legia — Marymont na

boisku w Warszawie oraz triumfatorzy
dwóch pozostałych meczów w Chodako-

wi* względnie na boisku przy uf. Pacf-

skarblAskisj.
W dniu siódmym marca odbądzl* się

lina) na stadionie WP.

Początek wsiystkich cpcikiń • godz.
13-tej. 25 proc. dochodu z zawodów prze-

znaczono na sieroty po powstańcach.

REPREZENTACJA WAS3ZAWY WYJEŻDŻA BO

MORAWSKIEJ OSTRAWY

Warszawski OZPN przyjął zaproszeni*
Sleiska żupa Footballova C. S . F. namęcz

międzymiastowy do Morawskiej Ostrawy
na 18 kwietnia. Rewantowe spotkani* *d-

bqd?!e sie Jeszcze w jesieni taga roku

w Warszawie.

świcarz wyeolal w ubŁ Środą prołbą •

skreślanie z Polonii.

lucfan Rudnicki b. reprezentacyjny bram

karz Warszawy został z dniem 4.2 zwel-

niony z Syreny.
Orec z Dębu (Jelonki) otrzymał zwolnie-

nie I przeniósł się do ZKS ludowlanl

(Chrzanów).

KURS KIEROWNIK6W

Celem podniesienia poziomu pllkarstwe
stołecznego oraz właściwego postąpowa-
nla kierowników sekcji piłłkartklch. Za-

rząd WOZPN organizuje kurs, obowiązu-
jący wszystkie kluby zrzeszona w okrą-
gu warszawskim.

Pierwsze wykłady rozpoczną tlą w dniu

"21-szym lutego w lokalu WOZPN przy ul.

Puławskiej 2. Referentami będą ob. ob.:

Niewiadomski. Łazarewicz, CicheckI, tir

Michalski i Szymaniak.
KARY:

WG i D na swym ostatnim posiedzeniu
ukerał następujących zawodników:

Sobczaka (GKS Pogoń) I Maciejewskie-
go (SKS) «-miesięczną dyskwalifikacją.

Początek kary od dnia 1.12.1947 r.

KS YMCA został z dniem JO stycznia na

własną proSbą skreSlony ł listy czlonkdw

WOZPN.

PIERWSZE MECZE PIŁKARSKIE W STOLICY

W dniu wczorajszym rozegrano w War-

szawie dwa mecze piłkarskie.
Marymont — Okąelo »:5 (S:1). M«cz to-

warzyski rozegrany na boisku Okąde
przyniósł zasłużone zwycięstwo zespoło-
wi robotniczemu, dla którego bramki

zdobyli: Olszewski (3), Golat (2) oraz Bo-

rowiecki, Stankiewicz I Cybulski po Jed-

nej. dla pokonanych: Klos, Skoczeft I

Martyńskl.
Sędziował Regulski.
Groehiw — Radoić <:B (S:t). Zaslułone

zwycięstwo gospodarzy, którzy posiadali
znaczną przewagą, która dzięki doskona-

łej kondycji zawodników Grochowa, po

przerwie uwydatniła tlę Jeszcze bardziej.
Łupem bramkowym podzielili się: Izydo-
rzak (2). Matuszkiewicz (2) I Chybew-
skl (2).

Zawody prowadził Turkowski.

W przedmeczu rezerwa Grochowa nia

rozstrzygnęła spotkania z Gwardią (0:0).
Wlehor (Rembertów) — Wawer 7:ł (4:J).

Towarzyski mecz piłkarski w Wawrze.

Bramki dia zwycięzców strzelili: Filc (I),
Kowalczyk (2), Wrotek (1) I I*dna samo-

bójcza (C.) .

WICEPREZES KLIMCZAK

ZDYSKALIFIKOWANY

ŁÓDŹ, 8. 2. (Teł. wł.) Łódzki Okręgo-
wy Zw. Bokserski ukarał miesięczną dy-
skwalifikacją popularnego ongiś pięścią
rza Łodzi, a obecnie wiceprezesa ŁKS—-

Klimczaka sn niestosowne zachowanie

się na meczu ŁKS — Tęcza.
Jest to już druga tego rodzaju dy-kwa

lifikacja tego działacza. W 6woim czasie

Klimczak zdyskwalifikowany był przez

PZB.

Ta powtórna dyskwalifikacji niezbyt
dobrze świadczy o opanowaniu nerwo-

wym eksmistrza pięściarskiego naszego

kraju.

OSTATECZNA KLASYFIKACJA KCIIEISTÓW W ST. MORITZ
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DEFILADA OLIMPIJSKA

Na czele wszystkich narodów biorący cli

udział tv Igrzyskach szedł poczet szlun

darowy Grecji, gdzie odbyła się pierw-
sza nowożytna' Olimpiada

Marshall nie miał szczęśliwej ręki
skarżą się polscy tenisiści

WCZWARTEK wieczorem na sta-

dionie Legii czołowi tenisiści

warszawscy z mistrzem Polski, Skonec-

kim na czele snuli marzenia daviscupo-
we:

— Dobrze byłoby, gdybyśmy w pier-
wszej rundzie wylosowali słabego *jrze-
ciwnika, a w drugiej... abyśmy grali w

Warszawie.
— To byłoby zbyt idealnie — uśmie-

cha się Skonecki, mnie się śniło, że wy-

losujemy Włochów.

Gdy w piątek wyniki losowania stały

się już wiadome, koledzy Skoneckiego
gratulowali mu dobrej intuicji.

— Marshall nie ma szczęśliwej ręki
dla Polaków — powiedział Bełdowski.—

Truman był dla nas znacznie łaskawszy.
Stoimy na straconej pozycji.

Wiceiprezes PZT, Turczyński, zapatry-

wał się na sprawę zupełnie inaczej.
— Gdzie odbędzie się mera?
— Niestety nie u nas — odpowiedzia-

łem.
— To źle! Nie zobaczymy w tym ro-

ku w Warszawie nic ciekawego, a dla

popularyzacji tenisa przydałby się mecz

dnviscuipowy w stolicy.
Szukam Skoneckiego, który mówi:

rak kontaktu ze szkoło;
się tragicznie no naszym pływaclwie

REFLEKSJE prof. Zygmunta Orłowi-

cza o niedawnym spotkaniu druży-
ny Czechosłowacji z reprezentacją pły-

wacką Polski Środkowej w Warszawie

pobudzają rzeczywiście do zastanowieniu

nad losami sportu kobiecego w Polsce.

Rzeczywiście losy te są nad wyraz o-

phvkane.
Można m

:

-cć odmienne sądy o przyczy-

na tli i sposobach zmiany tego stanu rze-

czy jednak trzeba /.godnie uznać, że pa-

nuje w tej dziedzinie niebywały zastój. |

Zostały poruszone w artykule trzy za-

gadnienia, które aktualne są ciągle. Np.
„co robią sekcje pływackie AZS, kluby
uinślarskie, YMCA i organizacje mło-

dzieżowe" — jeżeli Okręgowy Związek
Pływacki nie może zdobyć się na wysta-
wienie więcej niż 8 zawodniczek?

Odnoszę wrażenie, że mimo zaistnie-

nia tego pytania niektóre z tych organi- j
zneji aktywne są bardzo, chociaż ociąga- j
ją dotychczas bardzo nikłe rezultaty z

powodu wielu trudności. Przede wszyst-

kim w Warszawie istnieje niesamowite

zagęszczenie na basenach. Cała masa mło i

LEGIA — SIERAKOWIANKA
10:6 |

Towarzyski mecz pi-ściarskl, rozegrany

wczoraj w stolicy między wykazującą
wielką ruchliwość Legią, a czołowym ze-

społem B kl. Sierakowianką zakończył się
zwyci-stwem wojskowych 1Q-.6.

Mecz odbył się w szcze'nie zapełnio-
nej widzami sali Wedla, co jest dowo-

dem. że Warszawa spragniona jest boksu.

Najciekawsze walki odbyły się w wa-

dze piórkowej, między Sadlowskim (S) i

Fllsiakiem (l ) oraz średniej między Za-

górskim (S) i Knig=i W (L). |
B wicemistrz Polski, Sadłowskl jest da-

leki od swej szczytowej formy U'egl Fll-

siakowi ni°rnacznie po b. żywej walce.

Zaniki tra'ił na wytrrymałogo Knlge.
na k'órym silne ciosy nie robiły zbyt
wie ki^go ważęnla Legionista wytrzymał
do Oi'ftp'-?go gongu

W—tVi technV-no: rnus7a — Oił"Mow-
oki (L) wygrał na ounkW z Bi-Hńskim

(Sl pió kowa — FMsiak (L) wypunktował
S^HI^w -kięgo (S ).

Lekka — Wdowiak (l) uległ Koprzywle,
a K"'ęja S (l) wyg-ał orzez t. k. o w

2-ei r. z Ka-nlńsklm. póH-ednia — W»cik

(L) -zdobył pkt. v o. , Średnia — Kniga
W (l) przegrał na pMnkty z Zagórskim
(S \ oólciojka — Olszewski (L) uległ na

pkt Bed7iń-kiemu, ciężka — Grzelak (L.)
wvnrat w o.

SPd?iowal w ringu kpt. Neudlng. na

punkty _ Krasuski, Marciniak i Karpiuk.

dzieży korzysta tylko z dwóch małych
basenów zimowych i to więcej jako z ką-

pieliska i niezawsze łatwo jej odmówić

praw ku temu, nawet przy potrzebach

pilnych zawodniczek, względnie zawod-

ników. I

Z tą trudnością borykają się wszystkie
sekcje pływackie w Warszawie. To też

wydaje się jednym z najpilniejszych za-

dań budowanie basenów. |

To jest podstawą rozwoju sportn pły-

wackiego w Warszawie i bodaj w całej
Polsce. |

Sądzę, że samo doprowadzenie do

stanu używalności basenu letniego w Par

ku Sobieskiego na użytek młodzieży
szkolnej już by dało niespodziewanie
szybkie efekty. W stolicy jest zaledwie

jeden letni basen, który nie zaspokoi
skromnych nawet wymagań, jeśli sport

pływacki chociaż trochę więcej się roz-

winie. j

Jeśli chodzi o zawodniczki — jest ich

bardzo mało. Może w pewnym stopniu I

winę ponoszą sekcje pływackie stolicy,
że nie wykazały takiej inicjatywy jak w

szkoleniu chłc.pców. Nad tym kluby win

ny się zastanowić. Ale z drugiej strony

wobec wielu prze.szkód i trudności w wy

chowaniu zawodniczek braki w tym kie- '

runku można wyrozumieć. Zwłaszcza

kiedy się uwzględni, że praca szkolenio-

wa jak i odbudowa sportu pływackiego
dotychczas posuwa się naprzód dzięki I

garstce zapaleńców — tak działaczy, jak
i instruktorów. i

MISTRZOSTWA POLSKI

W PING-PONGU W RADOMIU

RADOM, 8.2 (Tel. wl.). Polski Zwią-
zek Tenisa Stołowego powierzył Okręgo-
wi Radomskiemu zorganizowanie druży-
nowych i indywidualnych mistrzostw

Polski na rok 1048. Kierownictwo i ogól

ną opiekę nad zawodami obejmie zna-

ny działacz sportowy, p. Roman Stani-

szewski.

W mistrzostwach weźmie udział około

120 zawodników z 12 okręgów, które już
zgłosiły swój udział. Spotkania odbędą

się w Kasynie Wytwórni Br^ni w dniach

27, 28 i 29 lu'ego. Będą to pierwsze
rozgrywki o mistrzostwo Polski w teni-

sie stołowym rozegrane w R-domiu.

Również daje się odczuwać brak zu-

pełny kobiet — organizatorek. Stanowi

to jedną z wielkich przeszkód dla rozwo-

ju sportu kobiecego.

Niemniej zasadnicza sprawa, to brak

nastawienia sportowego wśród dziew-

cząt. Gd, by szkoła wykazała większą ini-

cjatywę i aktywność w kierunku wycho-
wania fizycznego, sport pływacki dziew-

cząt jak i chłopców ruszył by napewno

pełną parą Byłoby dobrze, gdyby wy-

chowawcy fizyczni bliżej kontaktowali

się ze sportem zawodniczym i gdyby od-

wiedzali te obozy, gdzie trenują w spo-

sób bardziej nowoczesny najlepsi zawod-

nicy i juniorzy.

To by dało im ogromny wgląd w *

technikę rozwijania sprawności w po-

szczególnych dyscyplinach pływania, a
'

zarazem kontaktowałoby bliżej z ruchem

sportowym.
• Dla. sportu pływackiego jest zwłaszcza

tragicznym brak kontaktu ze szkołą i

brak sportu w szkole.

Wiel.

— Włosi mają dobrą drużynę. Cucelli

i de] Bello stanowią bardzo poważnych
przeciwników. Nie grałem jeszcze z żad

nym z nich, nawet nie widziałem ich,
ale sądzę o ich klasie po wynikach Wło-

chów w spotkaniach s czołówką euro-

pejską.
Trzeba się solidnie przygotować, tree-

ba dużo grać. Na nieszczęście nie ma 7.

kim. O wyjeździe na Riwierę nie ma

mowy, a w Polsce też trudno grać. Do

Gliwic nikt nie chce jechać, nawet na

Służewiec brak chętnych, bo traci się
zbyt wiele czasu na przejazdy.

Najmniej zadowolenia z losowania wy-

kazał prezes PZT, Wajdowski, którego
.. złapaliśmy" już w pociągu Warszawa —

Kraków, którym udawał aię na walne

zebranie tenisistów.

— Marzyłem zupełnie o innym prze-

ciwniku. W pierwszej rundzie mógł by
być, dajmy na to, Pakistan lub inna eg-

zotyczna drużyna, a dopiero w drugiej
pragnąłbym napotkać poważnych przeci-
wników. Ale przede wszystkim chciałem

spotkań w Polsce. Mecz na obcym tere-

nie jest dla nas nieszczęściem. j

Włosi są dla Polaków przeciwnikiem
zbyt silnym. Mają zespół deblowy o ja-
kim nie możemy marzyć. Nawet gdybyś-
my wygrali dwie gry pojedyncze, debel .

nas wykończy. [

Włosi grają cały rok, a my od maja do *

września. To poważny handicap.
— Pan preizes wierzy w ciężką prze-

prawę Włochów z nami?
— Wszystko jest możliwe. Musimy

tylko w znacznie wcześniejszym termi-

nie rozegrać kilka spotkań, gracze mu-

szą mieć dobrych pparringpartnerów. —

Przydałby sie wyjazd na Węgry i do Ju-

gosławii.

Pociąg krakowski ruszył. S. S.

^

Czeski klub Nussle (Praga) zwróci)
się do Skry z propozycją rozegrania w

Częstochowie dwóch meczów wiosną rb.

przy okazji tournee piłkarzy tego klubu

po Polsce; Skra przyjmie najprawdopo-
dobniej tę propozycję.

.A . Worończuk, sędzia i działacz na po-

lu piłki rrcznej ofiarował dla W/S Orzeł

piqkny dar — 10 kostiumów oraz 2 pary

butów piłkarskich.

£irgeai2yńczycy
werbujq

sędziów brytyjskich
LONDYN (Obsłż wł.) . Manuel Gon.

zaleś, prezes Argentyńskiego Związku

Piłki Nożnej przebywa obecnie w

Anglii, gdzie werbuje najlepszych sę-

dziów piłkarskich do swego kraju.

Anglicy mają szkolić sędziów argen-

tyńskich i sędziować ważniejsze mecze,

a za swą pracę otrzymywać mąją po 70

funtów. Jest to nęcąca propozycja, nie

więc dziwnego, że już paru Anglików

znajduje 6ię w drodze do • Południowej

Ameryki,

MISS OLIMPIADA

•fc W tabeli strzelców mistrzostw ko-

szykówki prowadzi bezapelacyjnie Gaj-
czyk z Lotu Konopiska, który zdobył już
102 punkty; dalej idą Furmanek, Wojta-
sił, Szymonik, Sokołowski itd.

Prowincjonany klub Zryw Kamieni-

ca Po'ska rozwija się b. pomyślnie I po-

siada już czynne sekcje — piłki ręcznej,
bokserską, lekkoatletyczną oraz kolarską
i motocyklową; ta ostatnia posiada za-

rejestrowanych 28 maszyn. •

18-letnia Amerykanka, Jeane Sinclair z Nowego Jorku, wybrana została Mis•

Olimpiadą na rok 1948 i otrzymała w nagrodę złoty medal oraz wspaniały p»

char, który widzimy na zdjęciu

Zwycięzcy olimpijscy i lokata Polaków

MISTRZOWSKA DWÓJKA BOBSLEIGHOWA •

i®»*.

i

Sitiiiijcnrzy
podwójnych

Oilpoifieilzj
Hedo^c/i

łan Poljasek — Warszawa. Wsze'kie za-

żalenia w sprawach konkursu „Zgadnij
kto wygra" prosimy kierować pod adre-

sem: Warszawa, Al. Stalina 34, gdzie
mieszczą się biura tej imprezy.

Uczestnicy Obozu Kondycyjnego ZRSS

w Zakopanom. Za pozdrowienia serdecz-

nie dziękujemy.

Kazimierz Pus. — Skalmierzyce. Hokejo-
we mistrzostwa świata w Krynicy odbyły
się w 1931 roku. Pjlska uzyskaŁa w'edy
następujące wyniki, z Kanadą 0:3, z USA

0:1, z Austrią 1:2, Z CSR 0:0, ze Szwe-

cją 2:0.

Tadeust Szary — Wrocław. My również

jesteśmy zwolennikami szukania nowych
talentów i zwróciliśmy już uwagę na

wymienionego przez Pana zawodnika Je-

go powołanie na obóz w Dziekance za-

leżało jednak od kapitana sportowego

Okrrgu.
Gre'ek Henryk — Siennica. W sprawie

książek radzimy zwrócić się listownie do

firmy Trzaska. Ewert 1 Michalski — War-

szawa, ul. Marszałkowska I poprosić o

nadesłanie spisu posiadanych książek spor

towych. Za życzenia dziękujemy.

Tadousz Fekecx — Cloplice Zdrój. Te-

mat, jaki dano Panu do op'acowanla iest

bardzo obszerny. Radzimy nie baw!6 się
w szczegóły, a sta'ać sle ty'ko uwypu-

klić niewątpliwe osiągnięcia lakimi są

rozwój wszerz oraz pewne. nl°"czne. ale

cenne sukcesy na arenie międzynarodo-
wej.

Za'ewa Tadeusz — Warsxawa. List Pana

i wraz z kuponem obesłaliśmy do biura

konkursu ..Zgadnij kto wygra".

łan Fi"łliłewlei — E'h'aq. M
! -' '7om Pol-

ski -waii konuclej w la'a-h 1974 i 1925

był Menka (ś'=)sk) zaś w 1974 roku Gór-

ny, rAwntei ś'="!ka W snrawip k-i»ż-

kl rad-*i"iv zwróci* =!e do k^^narnl Trza-

ski, — Warszawa, Marszałkowska.

Endrio?! i Waltar zajęli pierwsze miejsce w wyścigu bobs
T
e>'ghó:v

dy,iaiisi,j<n mesjWi/etwme bezkonkttrctcjjn^h Ame.jkunów
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Kombinacja norweska

Hasu Holkki (Finlan-

dia). - 44& P,

Huhtąlą Martti (Fin-

landia 433,«

Sven IsraeLsson

(Szwecja) 433,4 p.

I 20) Dziedzic—367,6 p.

22) Krzeptowski —

25) Kwapień—352,2 p

34) tajner—3Ż1,5 p.

Rieg narciarski 11 km

Lundstroem (Szwe-

cja) 1:13,50

Oestenson (Szwecja)

1:14,22

Ericsson (Szwecja)

1:16,10

38) Dziedzic—1:25.33

47) Kwapień—1:27,55
62) Krzeptowski —

1:31,05
70) Bukowski—1:34 17

76) Tajner—1:38,45

Blag narciarski 50 km
Karlsson (Szwecja)

3:47.48 -

Ericson (Szwecja)

3:52,20

Vanninen B. I Polacy nla startó-

(Finlandia) 3:52,20 _ j wali

Konkurs skoków Hugsted (Norwegia)

228,1 p.

BIrger Ruud

(Norwegia) 226,6 p.

Schlelde Rupp

(Norwegia) 225,1 p.

27) S Marusarz 192.8

30) Krzeptowski
188.9 p.

33) Kula 184,5 p

36) Gąslonnlca 180,8 p

Sztafeta narciarska 4x10 km Szwecja 2:32,03 F'ilandia 2:41,06 Norwegia 2:44,33 10) Polska —2:59,19

Kombinacja a'pejska pań Belser (Austria) 4;58 Fraser (USA) 6:95 Meringer (Austria)

7:04
Polki nie startowały

Kombinacja atpejska panów
Orelller (Francja)

3;27

Mólitor (Szwajcaria)

6-44

Couttet (Francja)

6:95

27) Marusarz — 25:96,
31) G^siennira-Ciap-

tak —31:12

Zjazd pań
Schlueneger

(Szwajcaria) 2:28,3

Belsei (Austria)

2:29,1

Hammerer (Austria)

2:30,2
Polki nie startowały

Zjaxd panów
Orelller (Francja)

2:55,0
Gabl (Austria) 2:59,1

Mo.itor (Szwajcaria)
3:00,3
Volinger (Szwajcaria)
3:00,3

35) J Marusarz 3:20.2

37) G^slennlca 3:21.3

67) Schindler 3:49.4

Slalom specjalny pań Fraser (USA) 1:57,2
Meyer (Szwajcaria)

1:57,7

'Meringer (Austria)

1:58,0
Polki nie startowały .

Slalom specjalny panów
Reinalter (Szwaj-

caria) 2:10,3

Couttet (Francja)

2:10,8

Orelller (Francja)

2:12,8
31) Marusarz — 2:33,2

Jazda figurowa pań,
Scott (Kanada)

163,077

Pawlik (Austria)

157,388

Altwegg (Anglia)

156,566
Polki nie startowały

Jazda figurowa penów
Button (USA)

191,177

Gerschwiller (Szwaj-

caria) 181,122

Rada (Austria)

178,133
Polacy nie startowali,

Jazda figurowa parami
Lennoy-Baugiet

(Be'gia) 125,5 p.

Kekessy-Kiraly

(Węgry) 122,2 p.

Morrow-Dlestelmaye-

(Kanada) 121 p.

Polacy nie startowali

Jazda szybka na tyłwach S00 m
Hoelgessen (Nor-

wegia) 43:1

Bartholomew (USA) ' Byberg (Norwegia)

«,2 | 43,2
Polacy nie startowali

Jazda szybka na lyiwach 1S89 m
Farstad (Norwegia)

2:17,3
Seyffart (Szwecja)

2:18,1

Lundberg (Norwe-

gia) 2:18,9
Polacy nie startowali

Jazda szybka na tyłwach 5600 m
Llaklev (Norwegia)

8:29,4
Sundberg (Norwe-

gia) 8:32,7

Heglund (Szwecja)
8:34,8

Polacy nie startowali

Jazda ssybka na lytwach 10.000 m
Seyffart (Szwecja)

17:26,3
Parkinen (Finlandia)

17:36,0

L&mmia (Finlandia)

17:42,8
Polacy nie startowali

Rebslelgh — dwójka Szwajcaria II 5:27,2 Szwajcaria 1 5:30,4 USA II 5:35,3 Polacy nie startowa'

Bobslalgh — czwórko USA II 5:20,1 Belgia 5:21,3 USA 1 5:25,5 Polacy nie startowali

Skalatan Blbblo (Włochy)

5:23,2
Heaton (USA) 5:24,6 Crammond lAnglla)

5:25,1 Polacy nie startowali

HokaJ na lodilo Kanado CSR
Szwajcaria . 7) Poiska


