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Rekordy w hali
Olsztyn, 29.11 . (teł. w!.) .

T"" RZECIE zimowe mistrzostwa Polski, rozegrane tradycyjnie
A ^

w Olsztynie, staną się punktem zwrotnym w rozwoju po-
wojennym lekkoatletyki. 5 nowych rekordów Polski, których
autorami są: Moderówna (w dal 5,16, 60 m czas 8 sek.), Wiś-
niewska (50 m przez płotki 8,2), Adamczyk (7,15 w dal) i Kisz-
ka (6,8 — 60 m) — nie są jedynym drogocennym dorobkiem
dwudniowej batalii, w której uczestniczyło około 130 zawod-
mików.

Osiągnięto prócz 5 rekordów, kilka dobrych wyników, świad
ezących, że lekkoatleci stałe pracują nad sobą. Nie tylko po-
trafili zachować formę z ubiegłego sezonu letniego, ale bili
rekordy życiowe. Dotyczy to zwłaszcza najmłodszej gene-
racji.

Dobre wyniki młodzieży wyprowa

dziły z równowagi najstarszego ucze-

faśtólśw^sili w pili Ijl
M

ISTRZOSTWA lekkoatletyczne w

Olsztynie stały się — nieoczeki-

wanie — pierwszym jaśniejszym promie
niem u> naszej szarej rzeczywistości spor

towej. W dziedzinie, która ma pełne
prawo uważać się za podstawę wszyst-
kich sportów zanotowaliśmy nagle
gwałtowny postęp, świadczący, że zwo-

lennicy jej Bije zmarnowali zimowego
okresu. W-. sjakjm. stopniu podnieM sta-

ły nię promieniejące> s dółtt kota olim-

pijskie, • w jakimi nagłe pobudzony,za-
pał i ambicja wyjścia s błędnego kola

przeciętności, tego nie chcęmy w tej
chwili rozstrzygać.

Słowa te piszemy na gorąco, w chwili

gdy nasz specjalny sprawozdawca nada-

je telefonicznie rewelacyjny przebieg lll

Zimowych Mistrzostw Lekkoatletycz-
nych w Olsztynie. Piszemy je pod pierto
szym wrażeniem, uradowani, że w .okre-

sie, kiedy zewsząd słyszy się narzekania

i niewiarę w polskich sportowców, po-

trafili oni zdobyć się na zryw, który
świadczy, że przy szczerej chęci można

nawet w dość trudnych warunkach dojść
do niezłych wyników. Dając wyraz za-

dowoleniu i uznania dla naszych dziel-

nych zawodniczek i' zawodników trud-

no nam jednak do kielicha radości nie

wmieszać kilku kropel przestrogi.

Sukcesy olsztyńskie mogą być jedy-
nie wstępem do dalszej jeszcze inten-

sywniejszej i systematycznej pracy. Wy
da ona owoce, jeśli w parze z ćwicze-

niami na bieżni, czy rzutni pójdzie też

odpowiedni tryb życia, jeśli sportowcy
nasi zrozumieją, że przepisy higiny spor

towej nie zostały opracowane jedynie
gwoli zadowolenia ambicji lekarskiej,
lecz mają swój głęboki sens i są wyni-
kiem długoletnich doświadczeń i obser-

wacji.

Cieszymy się więc z dobrych wyników
olsztyńskich, ale niechże one nie będą
przemijającym zjawiskiem, gdyż znamy

nasz temperament i znamy... przelotną
zapalność, która stworzyła już wiele

błyskotliwych meteorów ale mało trwa-

łych, ustabilizowanych gwiazd.

Teriiiiimrz
o drużynowe mistrzostwo

w boksie

Polski Zw. Bokserski ustalił koń-

cowy terminarz spotkań iinałowej
puli o drużynowe mistrzostwo Pol-

ski w boksie:

14 marca: Warta — Tęcza
Ł.K.S. — M.K.S.

21 marca: Warta — M. K. S.

Ł.K.S. — Tęcza
4 kwietnia: Tęcza — M. K, S.

Warta—Ł.K,S.
25 kwiiftnia; Tęcza — Warta

2maja:M.K.S. — Warta.

Gospodarze wymienieni są na

pierwszym miejsc*.

szło wszystkim gładko, jedynie Dręgie-
wiez miał trudności z pokonaniem 170.

Ale krakowianin przeszedł tę wysokość
za trzecim razem, by 175 i 130 pokonać
przy pierwszej próbie. Dokazali jednak
tej sztoki Gierutto za drugim razem

i Adamczyk za trzecim razem.

Gierutto srwygnwwał z dalszych sko-

ków, a dobry stylowo Adamczyk i Drę-
giewicz zaatakowali 185 tm, co udało

rig Dręgiewiezawi. „Karzeł" krakowski,
mający wzrost zaledwie 163 cm, ustano-

wił najlepszy po wojnie wynik, będący
na poziomie najlepszych przedwojen-
nych rezultatów.

(Dalszy ciąg na str, 3-ej)

PRZYSZŁOŚĆ SPORTU W MŁODZIEŻY

stnika mistrzostw i rekordzistę dzie-

sięcioboju Gieruttę, zdobył on się na

osiągnięcie 180 cm w skoku wzwyż,
a mało brakowało, by zagarnął tytuł j
mistrza w pchnięciu kulą. Te dwiej
konkurencje należały do najbardziej!
atrakcyjnych w pierwszym dniu za-1

wodów. I

Walka o tytuły była nie mniej cie-j
kawa, niż biegi, choć panuje przeko-
nanie, że konkurencja technicsae aie

są widowiskowe. Pojedynek e pierw-
sze miejsce w kuli rozegrał się mię-
dzy Gieruttą i Łomowskim, który na

podstawie treningowych ' rezultatów

był pewny swego zwycięstwa. Ło-

mowski założył się z olbrzymem war-

szawskim, że pokona go co najn&iej
o mutr i w konsekwencji do ostatniej
kolejki prowadził Gierutto, a zdener-

wowany Łomowski drżał o tytuł mi-

strza, bo że przegrał kilogram czeko-

lady wiedział już od pierwszej kolej-
ki, gdy Gierntto pchnął kolę bardzo

łatwo ponad 14 metrów. Pojedynek
dwa „żubrów" zakończył się osta-

tecznie zwycięstwem Łomowskiego,
który uzyskał najlepszy rezultat mi-

strzostw, oceniany według tabeli na

897 punktów. Gierutto przegrał tylko
o20cm. I

Drugą niespodzianką Gierutty była
jego forma w skoku wziwyź, gdy poje-
dynek o pierwsze miejsce stoczyli z

nim Drpgicwicz i Adamczyk. Do 175

Czescy tenisiści
zwyciężają
w Moskwie

Czcsey czołowi tenisiści, którzy są

obecnie w Rosji rozegrali treningowe
spotkania na kortach krytych w Mosk-

wie w hali klubu Dynamo. Wszystkie
spotkania wygrali Czesi.

Drobny pokonał Negrebeckiego 6:1,
6:2, Miskova wygrała po walce z Kał-

mukową 6:1, 3:6, 6:2, Straubowa z Go-

rowinową, Cernik z Ozoroweni, Siba z

Gaimanein. Mecze miały charakter tre-

ningowy.

Korty Dynama są dobre, hala jest wv

soka i dobrze oświetlona. Mieszczą się
w niej 2 korty ziemne.

Z osgaEnlej shwili
MISTRZOWIE POLSKI W PING-PONGU

RADOM 29.2 (Tel. wl.). . Mistrzostwa

indywidualne pań: Glasnerowa (ZZRKS
Gwiazda Wrocław), 2) Kostkowa (śląsk
Mysłowice), 3) Podmiotkowa (Warszawa
SSM Przyszłość), 4) Wachowa (Śląsk Piast

Gliwice).

Wyniki indywidualne panów: 1) Kawczyk
Wilhelm (Siemianowiczanlia), 2) Wldora

Herbert (Kopalnia Polska), 3) Otremba

August (Kopalnia Polska świętochłowice),
4) Piechaczyk.

Mistrzostwa drużynowe męskie: 1) mistrz

zeszłoroczny Kopalnia Polska Świętochło-
wice, 2) Slemlanowlczanka Siemianowice,
3) Społem Wrocław, 4) Cracovla Kraków,
5) legia Warszawa.

P RAPUJĄCE spotkanie, rozegrane wczoraj w Łodzi o
* drużynowe mistrzostwo Polski w boksie' (pola fina-

łowa) między miejscowym Ł. K. S.-em i poznańską
Wartą zakończyło się druzgocącym zwycięstwem Ł. K .

S.-u 13:3. Zwycięstwo to było wyższe, niż naogół, po-
za łodzianami, typowano — niemniej jednak było w peł-
ni zasłużone. Ł . K. S. dzięki temu sukcesowi bardzo sil-
nie umocnił swą pozycję leadera w grupie finałowej i
wydaje się, iż jest obecnie stuprocentowym kandyda-
tem do zaszczytnego tytułu. A oto relacja z meczu, prze
telefonowana z Łodzi przez naszego specjalnego wy-
słannika red. K . Gryżewskiego:

£j

.tu

* ? ¢73⁄43⁄4 ~~&porfwZwiązku- Radzieckim -opiera się
na szerokich masach młodzieży, która

z • zapałem oddaje się ćwiczeniom., -Na

zdjęciu trening zapasów w jednej ze

szkół• moskiewskich

W związku z wyrażoną przez

PUWF aprobatą na rozegranie meczu

tenisowego Polska — Włochy i za-

proponowania Włochom jako terenu

spotkania Warszawy — Polski Zwią-
zek Tenisowy wysłał ostatnio oficjal-
ne pismo do Włoskiego Związku Te-

nisowego z zaproszeaiem tenisistów

włoskich do Warszafry. Odpowiedź
jeszcze nie nadeszła, wydaje się jed-
nak, że Włosi zaproszenie przyjmą,

! Jednocześnie P. Z . T . «rgeąinije w

dniach 15 — 25 marca br. w Gliwi

! cach pierwszy obóz treningowy, w

j którym weźmie «dział. :S-miu. ęzołp-
j wy eh tenisistów polsfcięb: ż' W; Skó-

neckim i Kończakiem na czele.

PRAGA, 29.2 (Tel. wł.). W piątek
wieczorem wystąpił mistrz świata wszy-

stkich wag Louis poras pierwszy w wal-

ce finałowej w Londynie. Stoczył naj-
pierw kilka walk x byłym mistrzem

Anglii wagi półciężkiej Eddie Philip-
sem a następnie z półn. Afrykaninem
van Kierkov. Louis zapomniał że to by-
ła walka pokazowa i sprawił przeciwni-
kowi porządne lanie.

NOWI MISTRZOWIE
SZWAJCARII

Narciarskie mistrzostwa w Szwajcarii
rozpoczęły się w piątek. W kombinacji
alpejskiej zwyciężył Molitor z St, Mo-

ritz w czasie 2:10,4. Najdłuższy skok

osiągnął Keller 68 m. Zeszłoroczna mi-

strzyni Szwajcarii Schlunneger złamała

nogę. 18 km. wygrał Shilk (1:20,03),
norweską kombinueję Stump 25,04 p.

LTC W MOSKWIE
PRAGA, 29. 2. (Tel, wł.) W pierw-

szym spotkaniu LTC z kombinowaną
moskiewską drużyną przegrało 3:6.

Wczoraj LTC pokonało Moskwę 5:3.
•

I CLTK Praga przegrał w Paryżu z

Kanadyjczykami 4:8 (1:3, 2:4, 1:1).

PORAŻKA SPARTY
W TURCJI

KONSTANTYNOPOL, 29,9 (Obsł.
wł..) . Słynna czechosłowacka drużyna
piłki nożnej Sparta Praga przegrała z

tureckim zespołem Beshiktash 3:0. Wi-

dzów 15 tys. W uprzednim meczu Spar-
ta pokonała'kombinowany zespół Stam-

bułu 5:6.

Sparta przegrała w Stambule w nie

dzielę 0:3 (0:1).
•

W sobotę rozpoczęły się w Helsin-

kach zawody łyżwiarskie o mistrzo-

stwo świata. Na 500 m zwyciężył
Kudrjawcew (ZSRR) 43:9, 2)' Verkete

(Amer.) 44:3, 3) Suomalainen (Finlan-
dia) 44:8.

5 tys, m wygrał niespodziewanie
Boeckman (Holandia) 8:37,5, 2) Nor-

weg Landberg 8:37,7.
Na 1.500 m zwyciężył Werkeł (USA)

2:22,3, 2) Broekman (Hol.), 3) Sey-
fartli (Norwegia).

" W hali amerykański zawodnik Fon-

ville nzyskał nowy rekord' świata w

pchnięciu kulą 17,35. Wynik ten . jest
gorszy od rekordu świata (na'otwar-
tym powietrzu) Torrance o 5 cm,

1

*

Hokejowa drużyna Pragi SK Libeń

wygrała mecz hokejowy z reprezen-

tacją Jugosławii 11:6 (3:1, 4:1, 5:4).
•

COCHET PRZEGRAŁ
W LYONIE

LYON, 29.2 (Obsł. wł.). W finale mi-

strzostw tenisowych Francji (na kor-

tach krytych) w Lyonie w grze pojedyn-
czej mężczyzn Hiszpan Massip pokonał
Cocheta w pięciu setach 7:5, 6:4, 2:6,
2:6, 6:4. Cochet w półfinale wyelimino-
wał Włocha Cucellego.

STEFANOVICZ WYGRAŁ
W PARYŻU

W Paryżu odbył się bieg na przełaj
na dystansie 7 km, organizowany przez

redakcję „L'Himiaor1e". Zwyciężył Ju-

g-osł»wi*ni« Stefirnovioz przed Francu-

zami Julien i Patard oraz Węgrem Ize-

fem.
•

GENEWA (Obsł. wł.). Hokeista

Ullrich, o którego zacięty bój toczyły
w ezasie turnieju olimpijskiego Austria

i CSR, zdezerterował z Austrii i gra

obecnie w Neufcbatel (Szwajcaria).
Ullrich zaczął swą karierę jako piłkarz
w SK Zilina, potem wybił się na czoło

hokeistów czeskich, znęciły go jednak

— 27:25! •—

W Salt lalce City, gdzie ostatnio

odbyły tlę boje tenisistów zawodo-

wych pobity xoslal rekord długoicl
seta (nalełący do Tildena, który gral
ze swym przeciwnikiem seta 25:25).

Para Rlgss Pails po zaci^toj I dwu-

godzinne) walce pokonała pari( Kramer

Segura w Jednym wprawdzie secie, ale

ten brtmłal 17:2(1

lepsze warunki w Austrii i w St. Moritz

występował jni jake Austriak. Najwi-
doczniej jednak franki szwajcarskie
mają jeszcze więkwą siłę magnetyczną,
skoro Ulrich zdecydował się ni trze-

cią zmianę narodowości.

LAHTI (Obił. wł.) . Czeska drużyna
hokejowa Stadion Podoli rozegrała trze

eie z kolei spotkanie na swym tournee

po Finlandii, bijąc reprezentację tego

kraju 9:6 (4:2, 2:2, 3:2). Z Finlandii

Czesi jadą do Szwecji, gdzie również ro-

zegrają kilka spotkań.

CAPE TOWN (Obsł. wł.) .i . Tenisiści

angielscy, którzy bawią na tournee • po

Południowej Afryce, , rozegrali . ostatnio

spotkanie z reprezentacją . Bolandu wy-

grywając je 3:1.-W ramach f tego'spotka-
nia znany w Warszawie Mottram grając
z panią Menzics pokonał mikście parę

du Plessie i Gouws.

•
*

LONDYN (Obsł. wł.) . Amatorscy pił-
karze angielscy ggykują • się pilnie do

Olimpiady i już 26 lutege rozegrają
pierwsze t długiej ?erii spotkań sparrin
gowych. Przeciwnikiem ich będzie ze-

spół Queens Park.

Reprezentacja Wielkiej Brytanii wy-

stąpi w następującym składzie: Carr,
Neale, Bell, Edwards, Lee, Fright, Do-

novan, Hopper, Me Ilvenny, Rawlings
i Kippax,

*

PRAGA (Obsł. wł.). Piłkarze szwedz-

kiego klubu FF Malmoe zgodzili się na

rozegranie kilku spotkań towarzyskich
w CSR. Pierwszy mecz zagrają ze Spar-
ti » Pradze w dniu 14 marca, a następ-
nie wystąpią w Pilznie, Cieplicach i Bu

dziejowicach.
Jednocześnie czołowe kluby Pragi —

Slavia i Sparta — zaprosiły na turniej
wielkanocny dwa zespoły węgierskie
Ujpest i Ferencvaros.

•

Arsenał — Aston Villa 2:4, Black-

pool — Stokc City 2:0, Chelsea — Li-

verpool 3:1, Everton —Middlesborough
2:1, Huddersfield Town — Bolton Wan-

derere 1:2, Sunderland — Sheffield U.

1:1, Wolverhapton — Sheffield Un. 1:1.

ŁÓD2, 29.2. (tel. wł.). ŁKS wygrał z

Wartą 13:3. Łodzianie wypełnili WKfb

k« lukę w swej . drużynie. Mam M

myśli wagę lekką, w której • po odej-
ścia Kowalskiego, pozostała dziura.

ŁKS jednak zdołał już wychować
stępce, młodziutkiego Bónikowskiege.
Jest to talent aa dtiżą miarę. Te bok-

ser
- szermierz, precyzyjny w cioeaek,

które rozdziela mądrze i wykorzy-
stuje ich skutek. Gdy ten chłopie*
nabierze rutyny, boks polski będzie
miał ż niego pożytekr

Z młodych wychowanków Warty
najbardziej podobał się Liedtke, sym-

patyczny to bokser, który już dosyć
dużo. umie i posiada duży repertuar
ciosów. .

Zwycięstwo ŁKS-u można imiała

, nazwać druzgocącym, a «zyskaae za-

stało- w dobrym - style.- Wszystkie wal-

ki były aa dość . dobrym; poziomie.
Żadne wvnił?i sedąiowskię/aie mogły
budzić. zastrzeżeń, choć kierownictwo

Warty ma. pretensje do " sędziów
wyroki w wadze koguciej i półcięż-
kiej. Zwycjęstwo łodzian jest niewąt-
pliwie w dużej mierze wynikiem pra-

cy kierownictwa drużyny, które po-

trafiło zmontować wyrównany zespół.
Najsłabszymi w ósemce są w tej chwi

li. Stasiak i Żylis, Żyli* bezsprzecznie
poczynił postępy, ale jest tak przera-

żająco powolny, że w spotkaaiu. x

szybszymi przeciwnikami nie będzie
miał wiele do powiedzenia. Niewadził

w dalszym ciągu cierpi na kompleks
(Dokończenie ae str. 1 -ej)

Tenisiści włoscy
juz trenujq

. Na krytych kortach we i Francji- bły-
snęli znów dobrą fermą weterani fran-

cuskiego tenisa.' Pięćdziesięcioletni Co-

chet pokonał m. in. pierwszą rakietę
Wioch — Cucellcgo w 4-ch setach, jesz
cze starszy Borotra — drugiego' Włocha
— jlel Bello. Nie powiodło się .'również

parze włoskiej Cucelli, del Bello w de-

blu ; przegrali z parą szwedzko • duń-

ską Ferstadt, Nielsen.

Włosi nie są , specjalistami od . kortów

krytych i jert to pierwszy ich występ po

i przerwie zimowej. Występ ten dowodzi

jednak, że de nadchodzącego sezonu

przygotowują się starannie.

Kio

Śaic tąggBOĘJV€Mi

ten w^griyl
Polska — Czechosłowacja 2:3

Warszawa — Praga 1:3

MKS (Gdańsk)—Tęcza (Łódź) 10:6

ŁKS — Warta (Poznań) 13:3

Wisła (Kraków) — Bata (Zlin) —

nie odbył się.
Ruch (Chorzów) — Bata (Zlin) —

nie odbył się.
Warta (Poznań) — ZZK (Poznań)

2:0

Bzura (Chodaków) — Grochów 1:2

Znicz (Proszków) — Syrena (War-
szawa) 2:3

KKS (Poznań) — YMCA (Łódź)
54:39

Znicz (W-wa) — TUR (Łódź)
20:0 w. o,

Warta (Poznań) — YMCA (Łódź)—
20:33.



Str. S FŚZEGLAD SPORTOWY Nr. lt

Tragedia Skierki pi
nie przeszkodziła MKS-owi iwycięiyś Tęczę 10:6

wadze Filmowiec poraź trzeci
mistrzem pływackim okręgu iódzkiego

GDAŃSK, 29.2. (te!. w8.). Zwycię- j guclej i Grimin. Bednarek zibye jedno-
stwo M. K. S.-n nad Tęczą (Łódź) w

stosunku 10:6, wobec prowadzenia
przez zespół łódzki już przed mecze®

4:0, było nawet dla kierownictwa dru-

żyny Milicyjnego milą niespodzianką.
Ną skutek kontuzji Mechlińskiego,
który w ostatnie) chwili nie mógł sla-

aąć do walki w wadze półciężkiej, :
^

przesunięto Szymankiewicza ze śred- | ^^emu. W pierwszym star

aiej do półciężkiej, oddając Trzęsowj^ aalIlacM llę BiewieIk, przewasa
skiemu 2 pkt. walkowerem bez wal-

Kułisy, które towarzyszyły utracie dal

szych 2 pkt., aę następujące: drużyny
Tęczy i Milicyjnego ważyły się przy

stronny. Jsskuła miał ciężką przewagę,

gdyż przeciwnik ważył dużo więcej od

niego i paraliżował mu ruchy. Żałować

należy, że nie oglądaliśmy Trzęsowskie-
go, który jednakże, jak już wspomnie-
liśmy, zdobył punkty bez walki.

PRZEBIEG WALK

W muszej Bednarek (T)

próbnych wagach w oddzielnych poko-
jach. Następnie wagi te przeniesiono do

'jednej sali, gdzie urzędował delegat
Wydziału Sportowego. I Grm wybuchła
bombę,

TO BYŁY WAGI — PRIMA!

Jak się okazało, różnica pomiędzy
Jedną wagg a drugg wynosi 700 gram!
Kierownictw® Tęesy obstawało przy

swojej wadge, które wykazywała wył-
wy wynik, Przy powtórnym sprawdze-
niu próbnych wag okazało się, ie np.

Skierka, mający na swojej wadze 400

gram poniżej limitu, 6u nagle ma 300

§ram nadwagi!
Tęcza Błusznie wychodziła a założenia,

&e należy się dostosować do tej wagi,
która S06tała jej użyczona prze* gospo-

darzy do próbnege ważenia. Ne tym
ntamov/isku stanął również delegat Wy-
«białn Sportowego. Wszyscy pięściarze
Milicyjnego, aprócs Skierki, przebrnęli
aacsęśliwia, który— prze» 10 minut naial

4» feitgnięda 300 gram.

Zaczęło się gorączkowe duszenie wa-

gi wsaelkimi możliwymi a niemożliwy-
mi sposobami, Skierka pocił tlę! Wyko-
B&weł różne „cuda" . Wszystko to było

pa mało. Po 18 minutach męczarni (do-
(townie) pozostałe jeszcze... ponad 100

gram i Tęcza zdobyła dalsze 2 pkt.

MKS DOCHODZI DO FORMY
Nie przeszkodziło to MKS-owi wyjść

•wycięsko a tsgo spotkania w stosunku

10:6. W drużynie gospodarzy, po poraż-
oe a ŁKS, powiał inny duch. Pięściarze
Milicyjnego walczyli dużo lepiej, niż w

nb. tygodniu i wykazali, że sprawić mo

M. nie jedną jeszcoe niespodziankę przy

finałowych rozgrywkach. Szczególne sło

wa uznania należą się młodemu Gigna-
lowi i Iwańskiemu, którzy byli twórca-

mi niedzielnego zwycięstwa. Pierwszy
wykazał wielką ambicję i wolę awycię-
łtwn, drugi, występujący po dłuższej
przerwie,, spowodowanej kontuzją, sa-

jprezentował się naprawdę doskonale.

Motata powołać się na słowa obecne-

jo na meczu kapitana związkowego PZB

Derdy, który określił Gignala jako za-

wodnika • dużej przyszłości, a o Iwań-

skim wyraził się, że dzisiejszą walką
potwierdził, ae należy mu aię bezapela-
cyjnie druga lokato aa Chychłą w ka-

tegorii półśredniej w kraju.
Z pozostałych zawodników dobrze

wypadł Sowiński, szczególnie na fini-

szu. Amtkiewicz i Szymankiewicz nie

mieli możności zademonstrowania swej
klasy ze względu na brak równorzęd-
nych przeciwników. Skierka, jak zwykle
mało błyskotliwy, ale skutecany. Zieliń-

ski zupełnie surowy.

U gości pierwsze miejsce należy się
Mazurowi, który, mimo porażki, zapro-

centował się szczególnie kondycyjnie - —

pierwszorzędnie. Obok niego wyróżnili
eśę: agresywny i szybki Małecki ko-

pięściarza Milicyjnego. W II rundzie

Bednarek otrzymuje ostrzeżenie za nie-

czystą walkę. Na początku starcia ło-

dzianin jest agresywny i aplikuje parę

celnych prostych przeciwnikowi. Walka

bardzo zażarta. Duża wyśniona ciosów.

Pod koniec rundy zaów przewaga So-

wińskiego. Trzecie «tarcie należy bez-

apelacyjnie do pięściarza Wybrzeża. —

Pod koniec wałki Bednarek idzie oatro

do przodu, ele każdy jego atak eianoty-
ka na kontrę Sowińskiego.

Kogucia. Gignal swycięża niemaemie

na punkty Małeckiego. Pierwsi* starcie

należy do pięściarza Tęczy, który Je*

szybszy, dąży do półdygtansu, gdzie zbie

ra punkty. Jeszcze aa poezętku II ran-

dy trwa przewaga łodzianina, sla powo-

li Gigtiał roskręca asę i zaczyna utrzy-

mywać przeciwnika w zasięgu swych dłu

gich ramion, eem kilkakrotnie przecho-
dząc do ataku. Runda «remisowa. W o-

atatrnm starciu obaj przeciwnicy słabną.
Gignał jednak wykazuje dużo lepszą
celność i ciosy jego dochodzę calu. Run-

da wysoko dla Gignaila.

Piórkowe. Awtkdewics — Jarek. Od

wyraźna przewaga Amtkiewi i-tz. Łn-tkia-

nia umiejętnie się broni, przecfcodzę-c
nawet w pierwszym staniu fciilcfikrotnie

do ataku. W II rundzie przewagi bom-

bardiera Wybrzeża wzrasta. Po serii cio

sów idzie Jurek do 9 na deski. Na po-

czątku III rundy, na Autek rażącej
przewagi, sędzia przerywa walkę, ogła-
azajae zwycięstwo Antkieiwicaa przez te-

chniczny k. o .

Lekka, Skierka m skutek nadwag!
oddaje punkty walkowerem Grimmowi.

W walce towarzyskiej wygrywa na punk-
ty Skiarks,

Póiśrednia. Iwański wygrywa wysoko
na punkty a Mazurem. Najciekawsza i

najpiękniejsza wałka dnia. Mazur ru-

sza, jak huragan na przeciwnika dążąc
do ulubionego zwarcia i zasypując go gra

dem eiosów. Iwański pracuje wysuniętą
lewę, ra» po raa bijąc prawę, która prze

lamuje gardę przeciwmdka. Prze* wszyst-
kie trzy starcia trwa fantastyczna wymia-

na ciosów. Łodziaaiin wykazuje niepraw
doipodobną odporność. Tempo walki ani

chwili nie słabnie. Doping na sali nie-

bywały. Wśród grzmotów rozentuzjaz-
mowanej publiczności speaker ogłasza
zwycięstwo Iwańskiego.

Wobec niestawienia się przeciwnika,
Trzęsowski w wadze średniej zdobywa
punkty walko-werem .

W półciężkiej Szymankiewicz zwycię-
ia w pierwszy «tarciu przez k. o . Jiuwc-

ka. Po krótkiej wymianie ciosów, Szy-
mankiewicz ładuje parę serii w żołądek
i szczękę przeciwnika. Janecek wali się
na deski, gdzie zostaje wyliczony.

W ciężkiej, po chaotycznym przebie-
gu, Jaskuła zwycięża w trzecim starciu

przei k. o . Zielińskiego.
W ringu sędziował dobrze p. Wróż

(Poznań), aa punkty Derda (Poznań),
Kurzaj (Szczecin) i Nowakowski (War-
szawa). Publiczności 2.000 .

A. Skotnicki.

ŁÓDŹ 29.2 (Tel. wł.) . Zakończyły się tu

pływackie mistrzostwa okręgu łódzkiego
w krytym basenie. Tytuł drużynowego mi-

strza okręgu po raz trzeci zdobył Filmo-

wiec, uzyskując 305 pkt. przed HKS-em

211 p., YMCA 145 p.. Zjednoczone 80 p.

Były mistrz okręgu AZS uplasował się z

47 p. na piątym miejscu.

Ozdobą były dwa nowe rekordy okręgu
Na 400 m st. dow. kobiet: Szczepanle-
1:6wna (YMCA) poprawiła czasem 7:31,1
stary rekord o przeszła 27 sek., a szta-

feta Filmowca 4X200 m st. dow.: męż-

czyzn wynikiem 11:27,7 poprawiła rekord

ponad 4 sek.

Niespodziankę sprawił NikodemskI (Zj.) ,

wygrywając na 100 m st. klas. panów z

Dobrowolskim, Krogulcem I Jaworskim.

Wyniki techniczne:

400 m st. dow. kobiet: 1) Szczepanla-
kówna (YMCA 7:51,1 , 2) Sobczakówna

(YMCA 8:38,0. 20Q m st. dow. mężczyzn:
1) Boniecki 2:40,3 , 2) Jerak (Oba] Filmo-

wiec) 2:42,4 . 100 m lt. klas. kobiet: 1)
Dawidowicz 1:41,4, 2) Dunlnowska (obie
AZS) 1:42,6. 100 m st. klas. panów: 1)
NikodemskI (Z)edn.) 1:29,8, 2) Dobrowol-

ski (Film.) 1:30,4 . 100 m st. grzbiet, pań:
1) MaSlanklewlcz (HKS) 1:52,7, 2) Szczepa-
nlakówna (YMCA) 2:00,7. 100 m st. grzb.

panów: 1) Witczak (Zjedn.) 1:24,4, 2) Du.

rys II (HKS) 1:52,0. Chojnacki — refcordzl.

sta okręgu w mistrzostwach nie startował

4XHW m st. dow. pań: 1) HKS 7:10,8, 2)
YMCA 7:27,0. 4X200 at. dow. panów: 1)
Filmowiec 11:27,7 , 2) HKS 13:13,5 .

A stale mu mówiłem, żeby nie uły*
wal tyle gumy do iucia!

ariy w Łodzi
(Dalszy ciąg na str. 2-ej)

niższości, Uwidoczniło się to w walce

X Szymurą. Marcinkowski wydaje się
być w bardzo debrej formie. j

Warta wystąpiła na ringu w sió- kiego,
demkę, rezygnując z wagi średniej i

przesuwając Sobczaka do półciężkiej,
a Szymurę do ciężkiej, Klimecki

równik Warty p, Piaskowski — Szy-
mura wyraził chęć spotkania się %

Niewadziłem, a kierownictwo Warty
aie bardzo miało zaufanie do Klimec-

Wydaje się nam, że Warta jako ea-

łość była jednak silniejsza w Warsza-

wie w meezu a Grochowem, Szymański
był wówczas w lepszej formie a Woj-

wprawdzte przyjechał do Łod*ł, ale. ...»_,. , . . net
. .

-

,, ,
« o,

' nowakl był dużo skuteczniejszy, nił Sob
pierwszego uderzenia gongu zaznacza sie aie startowai, Jak nam flowoazii kie- , . , _ ,. ,, . .

ko w* Bk, pazanuk rob» dobre wrażenie,

jest szybki, ale jeszeaa dtyio musi tlę
PULA FINAŁOWA

DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W BOKSIE
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Wewnętrzne porachunki
warszawskich bokserów

w
OZB do tegorocznych mistrzostw

indywidualnych w boksie przy-

szykowuje się specjalnie starannie. Jak

wiadomo, mistrzostwa odbędą się 4 —

6 marca w Ujeżdżalni (we wszystkich
okręgach mistrzostwa są rozgrywane jed-
nocześnie). Aby ułatwić dojazd do ujeż-
dżalni dyrekcja MZK uruchamia spe-

cjalne autobusy. Jedne z nich będą od-

chodziły B Placu 3-ch Krzyży (przysta-
nek przy Inst. Głuchoniemych 7), Druga
linia odchodzić będzie z PI. Unii Lubel-

skiej. Z powrotem autobusy odjeżdżać
będą od godz. 21-ej do godz. 22-ej.

W dniu finałów, w niedzielę — auto-

busy będą kursować od 11-ej do 12-ej, a

powracać od 14-«j do 14,30,

Bilety będzie można nabyć wcześniej
w przedsprsedaży.

Do mistrzostw zgłoszono: musza 1) Siar-

Skrzywdzona Gedania
przegr^ii/ii i IKS

WROCŁAW, 29.2 (Tel. wł.) . Zespół
Gedanii rozegrał w dniu dzisiejszym
«potkanie pięściarskie s wrocławskim

I KS. Meca zakońciył się *wyeię«łw«m

ZAKOPANE, 29. 2 . (Teł. wł,) Wnaj-
bli zszy wtorek odbędzie się konkurs sko

ków, który będzie generalną próbą
wszystkich najlepszych polskich ekocz-

ków przed międzynarodowymi ząwodu-
mi o pucliąr, które rozpoczynają się w

Zakopanem w czwartek, 4 marca.
•

Zarząd Główny Polskiego Związku
Narciarskiego po-daje w komunikacie

Nr. 3/48 szczegółowy program zawodów

o Puchar Tatr.

Środa 3 marca
— otwarcie zawodów.

4 marca
— bieg zjazdowy pajći i pa-

Ouw (Kasprowy Wierch — Kplatówki).
5 marca

— Slalom pań i panów na

Kalatówkach.

6 marca
— Bieg plaski na dystansie

18 kim.

Niedziela 7 marca
— Skoki do kom-

binacji i konkurs otwarty (skocznia
PZN na Krokwi).

nauczyć. Dobry był tym rajem Adam-

ski, choć moim zdaniem stoczył lepszą
walkę z Olejnikiem w czasie mistrzostw

Polski w Katowicach. Sobczak w wal-

ec • Żylisem pokazał bardzo dobrą pra-

cę nóg. Szymurą w ciężkiej był b. do-

bry, a chwilami zdumiewająco szybki.
Mecze rozpoczął się w atmosferze nie-

bardzo przychylnej dla Warty, Łodzia-

nom aie podobało się, że nia waleey
Klimecki i wołąli na całe gardło: Gdzie

jest Klimecki, lipa, lipa itp,

PIERWSZE PUNKTY Ł. K, S. -u

W muszej Kamiński wygrał a Liedt-

kiem przez t. k. to. w trzecim starciu.

Natychmiast po -gongu iozpocaął ener-

giczny atak, ale Liedtke bardzo przy-

tomnie stopował lewymi prostymi i ad

czasu do czasu wypuszczał groźne pra-

we direkty. W tej fazie walki Kamiński

nie krył się zbyt szczelnie. Łodzianin

jednak zbiera punkty a półdystamu i

wygrywa nieznacznie rundj,
W drugiej poznańczyk często kontru-

T^Si K!: I! ie..^j?ceSo Kamińskiem Ataki Ka-

Bieliński (Siar.). Tytułu mińskiego stają się jednak coraz bar-

dziej żywi płowe. Liedtke nie jest w sta

nie zasłonić się prned jego ciosami,
nadto otrzymuje ostrzeżenie za trzyma-
nie. Rundę przegrywa zdecydowanie.

W trzeciej Kamiński przypuszcza atak

sierpami, bijąc to z lewej, to z prawej.
Poznańczyk początkowo broni się cio-

sami wyprowadzanymi od dołu, ale po

pewnym czasie opada z sił, Kamiński

naciska coraz bardziej, a przewaga je-

W koguciej Stasiak nieznacznie wy-

grał z Szymańskim. Stasiak jak zwykłe
zaczyna swój taniec wojenny, lec?», tra-

fia pierwszy Poznaniak. Serią sierpów
Stasiaka, która mu się udaje ppd ko-

niec tej rundy decyduje o starciu dla

Łodzianina, W drugiej rundzie dwa ra-

zy celr.ia trafia Szymański. Stasiak ja-
koś nie może „wejść" w swego przeciw
nika i atakować go bakami. Rundę pra.

wadzi Saymańskl. Stasiak dopiera w

ostatniej chwili wyrównuje sierpami.

• tneciej Szymański stara aię ata-

kować, ale bije bardzo niecelnie. Wów-

esas Stasiak pokazuję kilka ładnych tt-

ników. Rusidę jednym punktem wygry-

wa Łodzianin.'

W piórkowej Marcinkowski mokau-

tował w pierwszej rundzie Sobkowiaka.

Poznańczyk walczył s odwrotnej pozy-

cji, co przez chwilę tylko peszy Marcin-

kowskiego. Po Miku wymianach Marcin

kowski zapędza do rogu poznaniaka i

ładuje serię obu rąk. Sobkowiak ucie-

ka do sąsiedniego rogu i tam inkasuje
prawy na szczękę. Nokaut jest klasycz-
ny!

.W lekkiej Bonikowski wygrywa • Ba.

żarnikiem- Powiemy aacatente, ie walka

piński (Skra), 2)
Makowski (Bud.),
Patora (Gf.) , 4)
broni Patora. '

Kogucia: 1) Sławlk (Sk.) , 2) Przybyt-
nlewskl (Rad.), 3) Klar (Leg), 4) Flisiak

(Leg.) , 5) Szatkowski (Gr.), 4) Sobkowiak

(Gr.). Ubiegłego roku tytuł zdobył Alek-

sandrowicz, obecni* nie zgłoszony.

Piórkowa; 1) Sieradzan (Rad.), 2) Czor-

tek (Rad.), 3) Wdowiak (Leg.) , 4) Knlga
(Leg.), 5) Tyrała (Bud.), 4) Wołowiec

(Bud.), 7) Sadłowskl (Sler). Tytułu broni

Czortek.

YMCA rewanżuje się farcie
za

gospodarzy w stosunku 13:4. Wynik Len

krzywdzi gości.
Na pierwszym miejsca zawodnicy

I KS. Mussa: Kurowski pokonał ca słu-

żenie na punkty Berenta; kogucia: S*y-
monowiez uzyskał niezasłużone zwycię-
stwo nad Kleinem; piórkowa; Waluga
zremisował a Antkowiakiem. Wynik ten

krzywdzi wrocławianina, gdyż miał on

waUtę wygraną.

W II lekkiej: Miszczuk wygrał zdecy-
dowanie na punkty • Zielińskim, w pół-
średniej Boguckiego znokautował wir.

Chychła, w średniej Horboń uzyskał pro

blematyczne zwycięstwo nad Rajskim.
Walka została przerwana na początku 3

r. na skutek kontuzji łuku brwiowego
wrocławianina. W półciężkiej: Cie-

Ćwierz zremisował z Doleckim. Wynik
ostatniej walki również krzywdzi gościa,
który spotkanie wygrał.

Lekka: 1) Kwainlewski (Sk), 2) tla- . . . ,, ,

dziewskl (Sk.), 3) Małecki (SKS), 4) Żu- j 8« J«t tak znaczna, ze sędzia przerywa

rawski (SKS), 5) Kosiński (Rad.), 4) Teddy I walkę, jak nam się zdawało, trochę jed-
Pietrzykowski, 7) Wą»lk (lag ), • ) Olszew- ! nak przedwcześnie.
ski (Bud.), ») Koprzywa (Gr.), 10) Tom-

czyńskl (Gr.) . Tytułu broni Małecki.

Półfrednla: 1) Janiszewski (Sk.) , 2) Bła-

żejewski (SKS), 3) Waslalc (Rad.) , 4) W.

Knlga (Leg.), 5) Selma I 4) Nowak (Bud.),
7) Lipski (Siar.), 8) Majawskl (Or.) , Tytu-
łu broni Weslak,

średnie: 1) Draganlak I 2) Pawłowski

(»k.), 5) Krok I 4) Kruk (Rad ), B) Kossow-

ski I 4) Włostowskl- (Bud ), 7) Zagórski
(Sler.) I 8) Kolczyński (Gr.). Tytułu broni

Kossowski.

Póiclęźke: f) Platrgilak (8r!f.), Tj Kot-

kowski (Rad.), S) Nowak (Leg.) , 4) Ko-

isci I 5) Drabkowskl (lud.) , i) Rodziński

Siar.) , 7) Wolni®* (Gr.). Tytułu broni Kar
łae*.

Clę tka: 1) gutkęwskl (Rad.) , ł) Or*al»k

Leg.), 3) Sclbor (Bud.), 4) Leslńskl (tiar,)
I 5) Arehadzkl («>.). Tytułu broni Archarfs-

kl.

Bramkarz do obrońcy: on uprawia
również wolnoamerykunkę i czasem

się zapomina.

Prozcicm aisG Kqrona wybrany zasłał

ponownie Rudolf lowas, wiceprezesami
Roman lowas, Osadcow, Lis, członkami

zarządu- Kasprzyk, Mytnik Julian, arch.

Plebańczyk, Antkiew/icz, Daniel, Dudek,
Niemiec I Inni. Walne zebranie uchwaliło

wysłać depeszę do min. Rusinka, b. czyn-

nogo zawodnika Korony z podziękowa-
niem za opiekę. Jaką otacza RTSG Ko-
rona.

POMORZANIN — BRDA 4?3
BYDGOSZCZ 29.2 (Tal. wł.) . Pomorza-

nin — Brda 4:S (1:0, 2:2, 1:2). W Byd-
goszczy rozegrano na lodowisku Party-
zanta przy ul. Zamoyskiego spotkania ho-

kejowa W cyklu rozgrywek a mistrzostwo

Pomorza między Pomorzaninem a Brdę.
Ogólnie liczono na wysokla zwycięstwo
toruńczyków, którzy tym razem zawiedli.

W Pomorzaninie —

na poziomie —

obrońca Zlęllńskl, u pokonanych dobry
Labenz I ofiarnie grający bramkarz Lasz-

kiewicz. Zainteresowanie meczem duża.

W piętek rozegrano mecz koszykówki o

mistrzostwo Pomorza między Zjednocze-
niem a Brdę. Spotkania zakończyło się
zwycięstwem pierwszych 23:18 (10:4).

W Irodę I czwartak rozegrano na lodo-

wisku przy ul. Zamoyskiego dwa mecze

hokejowe o mlolr;os1wo Pomoria pomię-
ci 7y miejscowymi druiynaml "Partyzantom
I Brdą. W obu wypadkach zwyciężyli
pierwsi 4:3 1 7:2.

Pierwszy mecz piłkarski rozegrano w

Solcu Kujawskim między tamtejszą druży-
ną I Zawiszę z Bydgoszczy. Zwyciężyli
mlajccowt w stosunku 1:2.

POZNAŃ N.2 (lei. wI.) . YMCA (tódt) —

Warta (Poznań) $5:20 (18:13).
Niedzielna ęootkanle łódzkiej YMCA z

Wartę <tv niczym nla przypominało sobot-

niego, to też licznie zgromadzona pu-

bllcznołć rscifj nudziła elę. Mecz zakoń-

czy} si« pewnym zwycięstwom YMCA,
która tym samym ma Jui zapewniony ty-
tuł mistrza Polski.

Do przerwy Warclari» starali tlę utrzy-
mać grę etwartę I przaz dłuższy czas

prowadzaniu imlenlalp t|ę co chwilę.
Zryw YMCA przyniósł jaj do przerwy lak-

kę przewagę. P« mianie stron YMCA pa-

nuje na boisku a Warta tylko od czotu

do czasu podchodzi pod kast łodzian,
którzy sę Jednak tak zdeprymowani, że

nla mogę zdobyć się nawet w najwy-
godniejszych sytuacjach na skuteerny
strzał. Na usprawiedliwienia tak wysoklaj

poiażki przytoczyć należy, i* Warta

przystąpiło do tego spotkania bez swego

najlepszego zawodnika, Bielewicza, który
na dwa dni przed meczem zachorował na

STVP«.

Punkty dla YMCA Zdpbyll: Dowglrd I*,
Barszczewski 10, Żyliński 4, Maleszewski 5.

Dla Warty: Ruszklewlcz (, Golimowikl 6,
Dilal 3, Pawlicki 2, I Matysiak

C?ba spotkania prowadzili oblaktywnla
sędziowie: Ujma z Werszawy I talfart g

Krakowa.

ta najbardziej nam się podobała. Spofc-

ksnie prowadzone było niemal cały cza*

na dystans. .Bazwnik był trochę szyb-

szy, ale Bonikowski dokładniejszy i ma

eo lepiej postawiany technicznie. Dwie

randy były wyrównane, traeęia eisł* łię

popisem łodzianina. Boreikowfei oewJt

cały c*m za cioseia i walkę xdecy&nn»

cle wyflrał.

W pólirmdnięj Oleje* wy«wl • A*«k

«kin. Jat o* pac^ątkn wsflti lodrisr*

«•inkasował ławy sierp, ki Ary mim

rainie wiin;a<«!. OłejoA r«waniaje 4$

atakami w awarcdti-. Koniec mady wis

ży do Łodzi anina, który gaai po risjt

swego partnera }. esęsło eafia go levry»

ma hakami. W drugiej przewaga Oiefat

ka eieco się smaiejsza, Adanrski tnfis

kilka rasy w toładek. W traeełe] p»

znańezyk dostaj® ostrzeżenie sta trayme-
nie. Wałka sieje cię bardzo zażarta, c

wymiany ciosów sę ezęat®. Pod Itosłee

rumdy Olejnik słabnie, ale jednak esece

wygrywa zdecydowanie.

W średniej walkower da Pisarrtciega.
. W półciężkiej Żylii zremisował B Sob-

cukiem.. Żylis wyraźnia polował k.

o., ale przy jego powolnoieł łowy te koń

csą ńę niepowodzeniem. Sobozsk tsł-

esył koło Żylisa, nie daj$c aię trafić,
nadto csęsto paraliżowri jego raeky
trzymaniem. Mimo skoncentrowanej uwa

gi Sobczaka Żyli* jednak dosięgnął go

kilka my bardzo silnie, ale eie potra-
fił wykorzystać sytuacji. Pierwsza runda

należy do ptnnańczyka, druga jest wy-

równana, • trzecia jest Żylisa. Przypues-
czenia jakoby Żyli® mógł być w tej
chwili groźny dla Szymury —

sa uiesaa-

sądne.

NIEWADZIŁ
PRZEGRYWA K. O .!

W ciężkiej Szymura wygrał w drugiej

rundzie przez k. o. z Niewadziłem- Ł®*

dzianin wyszedł na ring blady i już *

góry można było przewidzieć wynik

walki. W pierwszej rundzie znalazł WS

do 4 na deskach, a W drugiej otrzymał

szybki cios w żołądek. Wstał wpraw-

dzie na 9, ale sędzia uznał go za poko-

nanego.

Walki prowadził na ringu p, gnowac-

ki s Gdańska, który bardzo nie lubi

walk w zwarciu, Wa punkty pp. Kupfer.

sztajn z Warszawy, Łaukedrey ze Sz«z&*

ckia i Morawski ze Śląska, Hala WIM]f

była przepe&iięina po brzegi temp*

ratura tropikalna.

Drużyna Warły, która składa się 9 J2

zawodników, w poniedziałek eioesy aew

s Ckwieordię w Piotrkowie-

NAJLEPSZY HOKEISTA

CmCHOSŁOWACJi

WALNE ZEBRANIE

RKS ZNICZ
RKS Znicz, zawiadamia, że w dniu 2.III

br. o godz. 17 (17.30) w lokalu Stronni-

ctwa Demokratycznego, ul. Szopena 2 od-

będzie się Zwyczajna Walna Zgromadze-
nia z następującym ponijdklam dziennym:

1) Zagajenia.
2) Wybór prezydium obrad I Komisji

I Skrutacyjnej,
3) Odczytanie protokółu z popriadnlego

Walnago Zgromadzania.
4) Sprawozdania Zar?ądu,
5) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
4) Dyskusja nad sprawozdaniami I ew.

udzlelenlo aboolułorlum ustępujące-
mu zarzrdowl.

7) Wybory nowych władz klubowych.
8) Sprawa przynależności Klubu do ZMD.

9) Sprawa XX-locla klubu.

10) Wolna wnioski.

11) Zamknięcia obrad.

Sewriukowa
bije rekord świata

Znakomita lekkcafletka radziecka

Tatian* Sewriitkow» osiągnęła ostat-

nio w rzucie kulę (^y hel?) ^pglęrjjwiy
wynik W Bjetrółf 55 bp. JUmI

{•st łepscy od dotychczasowego re-

kordu fałata 14 ra 38 cm, należącego

od r. 1938 do Niemki Mauermayer.

Dwie Wisły
w Zaiopanem
ZAKOPANE, 29. 2, (Tel. wl) - W

dniu dzisiejszym odbył aię w Zakopa-
nem mecz hokejowy pomiędzy WMq
(Kraków) a młodą drużyn* Wiała (Zn-
kopane). Po zaciętej i ambilnej grze

zwyciężyła Wisła (Kraków) w stosunku

9:3, W Wiśle krakowskiej najlepszymi
zawodnikami byli: olimpijczyk Jasiń-

ski oraz Cisowski,

Czechosławak Zubradsky, na)>
lepszy kolceista swego kraju,
sdobyl nieoficjalny tytuł olim-

pijskiego króla strzelców,, mając
IM twym koncie 22 strzelona

bramki
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iciiktirze CSR wygrywają z Polską 3:
Męcząca podróż nie obniżyła lepszego poziomu

2
CIERPLIWOŚĆ i wyrobienie sportowe publiczności, która przybyła w

sobotę na międzypaństwowy mecz siatkówki Polska — Czechosłowa- ]

cja, poprzedzony według programu przedmeczem z cyklu rozgrywek ligo- '

wych w koszykówce pomiędzy Turem łódzkim i Zniczem pruszkowskim —

!

wystawione były aa ciężką próbę. W okresie, kiedy do gmachu Polskiej
YMCA zaczęła napływać pierwsza iala widzów, którzy w godzinę później
szczelnie zapełnili salę — nad goście a CSR minęli właśnie... Koluszki. '

Oczywiste było, że mecz będzie opóźniony conajmniej o godzinę. W do-
1

datku Znicz nic stawił aię na boisko, bo otrzyma! za późno zawiadomię-
1

nie o przyspieszeniu spotkania z Turem, zamiast więc meczu ligowego
publiczność oglądała mniej {rapujące spotkanie towarzyskie Tura z war-

szawskim AZS I b, w którym łodzianie wygrali 44:25 (29:11).

Podczas trwania tego meczu w ,,ku li wszechstronni; dobry napastnik był
luarach" dzielono się wiadomościami jednocześnie dobrym obrońcą. Orygi-
o podróży Czechów. O godz. 18 po-

' nalne było ich blokowanie trójkami,
ciąg z naszymi gośćmi minął Skier- j Grali inteligentnie i przytomnie wy-

Polska 15:13. Karol Broz okazał się! Paldus ściął tak energicznie, że aż

nie tylko doskonałym ścinającym, ale i przewrócił się. Piłka upadła na lukę
również i w obronie zademonstrował

kilka* wspaniałych zagrań. Htrrahal

próbował kilkakrotnie zagrywek... ty-

łem, nadająe piłce większą siłę. Na-

ogół Czesi nie ryzykowali mocnych
serwów, licząc na swój doskonały a-

tak, w czym zresztą nie zawiedli.

Czwarty set trwał zaledwie 10 mi-

nut. Czesi prowadzili 5:1, poczym na-

stąpiła przerwa na prośbę naszego

zespołu. Przerwa nie pomogła. Cze-

i Czesi wygrali seta 15:12, a zarazem

i meez w stosunku setów 3:2.

CO MÓWIĄ?
P. Stolz: — Polacy przyjemnie roz-

czarowali. Jeżeli na mistrzostwach

Europy nie będzie ZSRR, wówczas

walka o pierwsze miejsca rozstrzyg-

nie się pomiędzy CSR i Polską.

Prezes PZPR, Z. Nowak: — Nasi

byli słabsi w ataku. Zawiódł Plcjew-

Z tlżiedłlmi wnwalozltów

Czarny człowiek z USA
Niedawno ,Przegląd Sportowy" za- Zdaje się, że światowy rekord atut

mieścił krótką . notatkę informacyjną, ustalony jeszcze w średniowieczu przez

że znakomity miotacz, murzyn Charles braci śpiących", którzy spali •. bodą.)
Fonvielle osiągnął w pchnięciu latlą 27 łat musiałby być pobity!

si podwyższyli 8:1, następnie 10:2,^^- Młodsi Antczak i Markowski

12:3 i zwyciężyli łatwo 15:4, Po tym spełnili swe zadanie.

niewice, a o godz. 19,10 Czesi zjawili

się w YMCA, obładowani potężnymi
walizami. Przyjechaji, ale czy zgodzą
się na mecz? — oto pytanie, które

stawiano powszechnie. W 2 minuty
po ich przyjeździe odwiedziłem w po

koja p. Stolza, sekretarsa związku
siatkówki w CSR i Międzynarodowej
Federacji Volleybollu.

— Wyjechaliśmy z Pragi dopiero
wczorai o godzinie 23,30 — powie-
dział p. Stolz. Będziemy grali, oczy-

wiście, ale po 20-godzinnej podróży
radzibyśmy najpierw rozegrać mecz

Warszawa — Praga.
Dokładnie w 65 minut po przyjeź-

dzie, Czesi, odświeżeni po podróży
zjawili się na boisku, powitani okla-

skami publiczności, które przeszły
w -istny huragan braw, kiedy speaker
ogłosił, że odbędzie się mecz między-
państwowy. Stanowisko Czechów, któ

rzy zgodzili się rozegrać olicjalnne
spotkanie, przekonani przez nasze

kierownictwo, że nie można robić za-

wodu publiczności, oczekującej ciei>

pliwie na mecz międzypaństwowy —

zasługuje na szczególne uznanie.

Zawody poprzedziły przemówienia

prezesa PZPR, Z. Nowaka i przedsta-
wiciela związku czeski ego, Stolza,
który rozpoczął słowami: „Witamy

zwycięską Warszawę!". Wobec braku

płyt z hymnami państwowymi, ze-

społy odśpiewały: ,,Kde domov muj"
i „Jeszcze Polska".

Reprezentacje wyszły na boisko w

składach:

CSR; — • Broz Józef, Paldus, Taub-

man, Hajek, Rybacek, Mikota.

P.obka: — Plejewski, Bartosiewicz,
Sij,ewski, Antczak, Markowski, Mtch-

aiewski.

ZALETY I WADY, ZESPOŁÓW

Mecz zakończył się, zasłużonym

zwycięstwem gości w stosunku 3:2

(17:15, 11:15, 13:15, 15:4, 15:12). Czesi

byli lepsi pod każdym względem z

wyjątkiem serwowania. W zespole ich

słabiej ścinał ledwie jeden, wszyscy

zaś pozostali — znakomicie. Czesi by

zyskiwali w napadzie nieobstawione

miejsca. Drużyna ich była wyrów-
nana.

W zespole naszym zawiódł Plejew-
ski, jedyny właściwie ścinający, któ-

ry z racji swego wzrostu mógł prze-

nosić piłkę ponad blokiem równie

wysokich przeciwników. Plejewski
nie wyzyskał swych możliwości. Bi-

cie piłki ni siłę w blokujących trój-
kami .Czechów było dużym błędem
naszego zespołu, który przy ścinaniu

nie wyzyskiwał luk. Innym błędem
było, w przeciwieństwie do Czechów,
stereotypowe ścinanie piłki z trzeciej
pozycji, w czym niesłusznie pomagała

publiczność, skandując chórem:. „Raz
— dwa — trzy!". Nie wyzyskano sła-

bych zagrywek przeciwnika. Mich-

niewski ścinał nieefektownie, ale sku

tecznie.

PRZEBIEG MECZU

Pierwszy set był bardzo zacięty i

zaważył aa wyniku meczu. Polska

prowadziła 2:0, 6:3, a później 15:14.

W rezultacie wygrali Czesi 17:15. Po

tym secie publiczność dopominała się
o wstawienie Staniszewskiego. Drugi
set przyniósł nam zwycięstwo 15:11.

W trzecim, w zespole gości nastąpiła
zmiana: Karol Broz i Humhal zastąpi-
li Taubrnana i Mikołę. Po bardzo e-

mocjonującej walce, w której Czesi

prowadzili 8:Ś i 13:12, seta wygrała

I secie Kijewskiego zmienił Staniszew-

I ski,

W piątym, decydującym secie wy-

nik meczu nie był rozstrzygnięty nie-

mal do ostatniej minuty spotkania.
Walka była wyrównana. Czesi prowa-

dzili już 11:5. Na 3 minuty przed koń

cera meczu stan setów brzmiał 2:2 i

gier w piątym secie 11:10 dla CSR.

Pa przerwie, tym razem dla Cze-

chów, podwyższyli oni na 13:10. Pnsy
stanie 14:12 piłka czterokrotnie prze

chodziła od Czechów do Polaków,
aż wreszcie, kiedy dostali ją Czesi,

Kapitan sportowy siatkówki PZPR,
inż. R. Wirszyłłos — Czesi wygrali za

służenie. Byli lepsi, a zwłaszcza • w

napadzie. U nas zawiodły wystawie-
nia z drugiego szeregu. Jedynym ści-

nającym był Plejewski. Antczak roz-

kręcił się dopiero w trzecim secie.

Graliśmy zbyt nerwowo.

Sędzia główny meczu, W. Szereme-

ta: — Obok pięknych zagrań mieli

nasi fatalne błędy. Zawiódł Plejew-
ski. Po takich słabych serwach Cze-

chów, były złe podania z drugiego
szeregu. Z. Weiss

fantastyczny wynik 17 metr&iv 22,5 cm.

Zapytany pręet eiehatvyeh dziennikarzy
jak doszedł do tego rezidtatu, odpowie-
dział JŁI emmit, ie bardzo prostym spo-

sobem.

Oto przed tym S godzin spał, a jed-
ną godzinę poświęcił gorącej modlitwie.

Jeśli istotnie są to jedyne sposoby na

osiągnięcie rekordu śunata, to jak wspa

A co do modlitwy, to najbardziej
„strzeliste akty wiary", kaniyezki i go-

dzinki, « nawet litanie tei by me po-

mogły.

Wprawdzie iciara tworzy cuda — <Ae

nie tałc wielkie cuda!

Boję się, że prócz snu i modlitwy
naszym chłopcom potrzebna jest jesz-
cze praca i odpowiedni sposób spędza-

niała przyszłość otwiera się przed • nia reszty czasu. Ciekawe ile by tak

wszystkimi dyscyplinami naszego spor-

tu. W myśl recepty Fonviella pogrąża,

się on w coraz mocniejszy sen i to sen

z którego zdaje jię natvel olimpiada nie

zdoła go obudzić.

A gdy byśmy metodę s)-mpatycznego
murzyna zastosowali indywidualnie do

naszych sportowców?
Ileż miesięcy bez przerwy musieliby

spać lekkoatleci, aby zająć przynajmniej
trzecie miejtce w Londynie*

Jak długo muszą się modlić koszyka-
rze, aby zdobyć bręzowy medal?

Albo wioślarie i szermierze esy pił-
karze?

Natychmiast kłaść się do łóżka i spać,

spać,. spać.

wypchnął Fonvielle, żeby poza spaniem
i modleniem się jeszcze golnął sobie

czterdziechę" i ze 30 morrisów.

Chociaż jego metoda też ma stooje
dobre strony. Nasi hokeiści w St. Mo-

ritz nie poszli za tym sposobem i jak
twierdzą wtajemniczeni nie spali nawet

w nocy. Nie modlili się róumieś, bo

,St. Moritz to nie klasztor" — jak to

ładnie ujął Przeździeclą — i rezultaty
były odpowiednie. Narciarze ponoć tei

ustosunkowali się do recepty Fonviettu

tcręcz wrogo. Wiemy, czym się to sked*

czyło.

Czy więc czarny człoiaek z USA nie

ma trochę racji w stooim prostym wjfc
italazku na zwycięstwo. Ko

St&i&n SiemiarsBti

LUBLIN SZYKUJE SIĘ
NA PRAGĘ

LUBLIN, 29.2 (Tel. wł.). Przed me-

ezem Lublin — Praga w siatkówce kpL
sportowy- LOZPR prof. A. Strychaezew-
ski ustalił następujący skład-Lublina

n* wtorkowy mees z siatkarzami

czeskimi, występującymi jako reprezen-

tacji1 Pragi: Bucbniarski, Gozdecki,
Wojtowicz, Drewnowski (wszyscy AZS),
Ciozda i Szydłowski (Cukrownia). Re-

zerwowi: Niezgoda (Międzyszkolny
KS), Garbalski (AZS), Forysiak (AZS).
W reprezentacji brak Rudzińskiego

(AZS), który wyjechał na kurs WF do

Krakowa.

kuźni rekordów
hartowały się podstawy polskiej lekkoatletyki

Praga - Warszawa 3 :1
obserwując poziom gry Czechosłowa- Staraszewsfci, Tumanowicz, Binkowski i

ków w meczu międzypaństwowym' Michniewski, a więc opartym na grap

z Polską, nie można było mieć wątp li.

wośei co do wyniku spotkania Warsza-

wa — Praga, chodziło jedynie o to, w

ilu setach przegramy. Pomimo przegra-

nej w stosunku 1:3 (14:16, 10:15,
15:12 i 10:15) reprezentanci nasi wy-

kuwali pualęp w stosunku do gry w dniu

poprzednim. Plejewski zrehabilitował

się za słabą grę w reprezentacji Pol-

ski; grał przytomniej, wyzyskując przy

ścięciach luki na boisku, podobnie zre-

sztą jr.k i inni nasi napastnicy. Cóż,
kiedy nasi goście po odpoczynku jed-
nodniowym zagrali również lepiej, niż

w meczu międzypaństwowym.

Zespoły wystąpiły w składach: Pra-

ga: Bro-z Józef i Karol, Paldus, Miko- j
la, Taubman i Humliala, t. zn. w iden-

tycznym składzie z dnia poprzedniego. |
Warszawa — Bartosiewisz, Plejewski, ;

-fc Ran dali Hinkle, młody bokser z

Texas został wyznaczony do eliminacji

olimpijskich. Hinkle jest klerykiem se- | jonującej walce. W czwartym secie wró-

czach AZS i SKS.

Pierwszy set był wyrównany. Przy
stanie 11:9 dla Pragi Plejewski dzięki
doskonałym serwom zdobył 3 gry i

Warszawa uzyskała prowadzenie 12:11.

Jelcze raz nastąpiło wyrównanie 14:14

po którym Praga zdobyła 2 gry i seta

16:14. W drugim secie gra była rów-

nież wyrównana (5:5 i 10:10), ale Cze-

si mieli lepszą końcówkę i wygrali se-

ta 15:10.

W trzecim secie nastąpiły zmiany w

składzie obu drużyn. W Warszawie Gó

recki zastąpił Tumanowicza, a w Pra-

dze Rybacek i Hajek — Mikotę i Taub

mana. Zmiana okazała się korzystna
dla naszego zespołu, który prowadził
5:1 i 12:5. Przy stanic 14:3 dla War-

azawy kontuzjowanego Bińkowskiego
zastąpił Wowkonawścz. Praga podcią-
gnęła wynik na 12:14, ale seta wygra-

ła Warszawa 15:12 po zaciętej i etnoc-

(Dokończenie ae str. 1 -ej)
Panie zdobyły się na rewelacyjne wy-

niki w skoku w dal, gdzie tiry zawod-

niczki: Moderówna, Gburkówna i Gem-

botisówna przekroczyły 5 metrów. Fa-

worytka w tej konkurencji — Nowako-

wa — była zbyt zdenerwowana i zajęła
dopiero 4-te nriejsce z wynikiem o pół
metra gorszym, niż w sezonie letnim.

Najrówniej skakała Giburkówna, mając
3 skoki ponad 5 metrów. Jeszcze jeden
rekord . ustanowiła w I dniu zawodów

Wiśniewska, wygrywając pod nieobec-

ność Mitanowej 50 m przez płotki w

8,2. Mitan nic startowała z powodu
kontuzji kolana. Były to poza skokiem

panów finały pierwszego dnia zawodów.

We wszystkich pozostałych konkuren-

cjach rozegrano tylka pczedboje, w któ-

ryA. zanotowano kilka rewelacji. •
. Naj-

większą było wyeliminowanie sztafety
mistrza Polski'

Grudnądaikiego KS. -

NOWE NAZWISKO
Dobrą formę wykazali w przedbie-

gach sprinterzy z Lipskim, Kiszką i Ma

chem na ezele (Moderówna oddała re-

kord Polski Hejduekiej 8,1 na 60 m) i

800-metrowey, c których po ciężkich
prsedbiegaeh 9-ehi zakwalifikowało się
do finału. Najcięższą walkę o udział w

finale stoczył Staniszewski, ulegając nie

znanemu Korbanowi, będącemu jedną z

największych rewelacji mistrzostw.

BRAWO GDAŃSK

Oficjalne otwarcie mistrzostw odbyło

zułtaty. Statkiewicz, jeden z najbar-
dziej obiecujących średniodystansow-
ców osiągnął na 150-metrowej bieżni

2,05, co wskazuje, że chłopak ten

dojść może w pełnym sezonie do cza

su w granicach 1,56 — 1,57. Statkie-

wicz rozegrał bieg bardzo dobrze, nie

angażując się początkowo w walkę o

prowadzenie, wysunął się na czoło

dopiero po połowie dystansu i od

tej chwili stale utrzymywał przewagę

nad rywalami, która na mecie doszła

aż do 25 metrów!

Za plecami Stałkiewicza odbywała

się bardzo ciekawa walka między let

nim mistrzem Nowakiem, Widłem,
Grzanką i Korbanem. Grzanka padł
ofiarą własnego, tempa i ukończył

-bieg ną dalszej pozycji. Rewelacyjny
Korban- bronił się jednak, przed- ata-

kami Nowaka i.Widłą i ostatecznie

zajął II miejsce w niezłym'' czasie.

Wideł tuż przed taśmą minął Nowa-

ka, wygrywając o pierś, Staniszew-

ski ukończył bieg dopiero na 7-ej po-

zycji. Wicemistrz Korban ma lat 20 i

w zawodach lekkoatletycznych star-

tował dopiero 7 razy.

ŚLADAMI „KUSEGO"
Bardzo ciekawą walkę nawiązali

między sobą długodystansowcy Kie-

las i Boniecki w biegu na 3.000 me-

trów. Podekscytowani wielką atmo-

sferą mistrzostw, kiedy to znów u-

stalono 2 rekordy Polski (Moderów-
na i Adamczyk), zapragnęli pobić re-

się w sobotę popołudniu, chociaż wal-1
kord

Kusocińskiego, wynoszący pó-
ki na bieżni i skoczni trwały od rana. !

nad 9 minui
Niestety, atak nie udał

Otwarcia dokonał wicewojewoda Wiła- !
sie

-
1 Kielas

zadowolić się musiał wy-

mowski, po czym przemawiali dyr. Fo-

minarium duchownego i nosi przezwi-
sko „The punching pastor".

•fc Ann Curtiss odmówiła przyjęcia
zaproszenia pływaczek holenderskich na

turę przedolimpijską po zachodniej Lu-

ropie.

ciii na boisko Mikota i Taubman. Po

wyrównanej grze (8:8 i 11:10 dla Pra-

gi) goście nasi pięknym Hiu.' «eni roz-

strzygnęli seta na swoją korzyść w sto-

sunku 15:10, a tym samym wygralimr.cz
w stosunku setów 3:1.

DOSKONAŁE WZORY

ryś, delegat PZLA oraz dyr. Kosowski,
jeden z najczynniejszych działaczy
olsztyskich. Wciągnięcia na maszt flagi
dokonał Gierutto w towarzystwie Ło-

mowskiego i Moderówny. Część oficjal-
ną zakończyła defilada zawodników,
prowadzonych przez Gienuttę, Podczas

defilady dało się zauważyć, że najlepiej
reprezentowany jest na mistrzostwach

Okręg Gdański, który też zdobył naj-

większe sukcesy.

JESZCZE JEDNA
REWELACJA •

nikiem o 3 sek. gorszym od rekordu

j.Kusego" (można dodać, że rekord

Polski Kusocińskiego, ustalony w

Warszawie, nie jest najlepszym pol-
skim wynikiem halowym, choć uzna-

je się go' jako rekord. Kusociński w

1939 r. w hali w Berlinie przebiegł
3,000 m w 8,33,4).

Kielas, Boniecki i Dzwonkowski już
po dwu okrążeniach wysunęli się zde-

cydowanie na czoło, odsuwając się o

kilka metrów od Gałuszki. Po poło-

klubowego na ostatnia okrążenia i

pięknym finiszem zakończył bieg. Bo

niecki znalazł się o 4 metry za nim.

Czasy obydwu zawodników są b.

dobre i obiecują nam wiele w sezo-

nie letnim. Możemy liczyć śmiało na

rezultaty poniżej 15 minut.

DWA REKORDY

Najbardziej zaciekłą walkę stoczono

w finale biegu na 60 m. Kiszka pa 6

próbach startów (pistolet nie chciał wy

strzelić) wykazał większą odporność ner

wową i biegnąc wspaniale, uzyskał prze.

wagę-1 m nad ogólnym faworytem, Lip-
skim. Rezultatem tej walki był nowy re

kord Polski! Kiszka nie mógł jednak
odegrać żadnej roli w skoku w dal, zmę

ezony urtanojyieluem" rekordu! Konku-

rencja ta zakończyła zip wielkim trium-

fem Adamczyka, który w jednej próbie

przekrójezj^'? mitrę w: lj(i,.bąr3zp nie-

znacznie), ale upadł do tyłu; Nie'zrażo-

ny tym niepowodzeniem, po zmierzeniu

nieudanego ' skoku, zapowiedział pobicie
rekordu Polski i słowa dotrzymał. 7,15
jest o 11 cm lepsze od poprzedniego re-.

kordu, kóry należał' do Hankego (nie-

oficjalny: Garnuszewski 7,11).

Kuźmicki w skoku w dal trochę za-

wiódł. Na treningach uzyskiwał około

7 m. Dobrze natomiast spisał się Pa-

włowski, utreymując się w formie ub.

sesonu letniego. Jeden z lepszych wyni-
ków osiągnięto w dc oku o tyczce. Mo-

rończył z łatwością dtoczył 3.70, jed-
nakże atak na 3.80 nie udał się. Suro-

wy technicznie Małecki jeszcze raz po-

twierdził, że jest • wielkim talentem,
zdolnym do osiągania wyników lep-

szych od Morończyka. Niestety, tech-

nicznie jeat od niege e dwie klasy gm*

oy. Iłl miejsce Gromali, który kiedyś

zapowiadał się b. dołmę, jest niezbyt
miłym przypadkiem. Bardzo dobrze wy-

padł w tyczce Adamocyk, wyrównuj^e
swój rekord życiowy ' sprzed <łtra lat

skokiem 3.40. Gierutto skoeaył na rów-

ni x Kuźmickim 3.30 .

Niespodzianką było zwycięstwo Sute-

radzkiej w pchnięciu kulą nad. specja-
listką w tej konkurencji Cieślewiezów-

ną. Sinoradzka poprawiła się od lata

ub. roku • 60 cm, jak na oszczepisfr
kę — wystarczy.

Syrena była faworytem sztafety
3 x 800. Niestety, musiała wystawić
słabszy skład, gdyż kierownictwo »-

środka olimpijskiego nie pozwoliło
'Stałkiwwiezowi -

mimoi. że niw było .iłyrainęj decyKji le-

kara a, zabraniającej ętąirtu. Pod nie©.

betjoośc' './SjrTtjąy ; (gistępea . !Statkiewi>

cza — Kaufman wycofał się po 600 m)

walkę o I miejsce • stoczyła Cracovia z

gdańskim Zrywem. Wideł,, biegnąc na

ostatniej zmiany Cracovii,, zrewanżował

się wicemistrzowi Polski, Kochanowi

za porażkę, poniesioną w finale 800 m.

Olszlyniacy święcili ' niebywały suk-

ces, sresEtą nie jedyny na tych zawo-

dach, w szaf ecie 4x50. Międzyszkolny
Klub - Sportowy Leehia odniósł zdecy-
dowane zwycięstwo. Drugim «rkeetem

Olsztyna można nazwać organizację mi-

strzostw. O ile zawody ciągnęły nę ziłjt
długo i ponad przewidziany' w progra-

mie czas, to zawinili tu tylko zawodni-

cy, którzy zbyt licznie obsadzali'prawie
każdą konkurencję (60 m panów'— 42

zawodników).' '' '

Wy/niki t&ciwnięzne
PANIE

«Om — I półfinał: i) .Gburkówna- (HKS
Grudziądz) 8,5 sek. 2) Broskówna (Gada-
nia) 8,5 sek.; II póltinal: 1) Moderówna

8,1 sek., 2) Cemboliaówna 1,5 sek.

Finał: Moderówna (AZS Łódź) 8,8 —

re-

kord Polski, 2) Broszek (Gadania) 8,1, 3)
Gburek (Grudz. Kl . Sport.) 8,2 , 4) Gembo-

lisówna.
5C0 m — 1) Cieślik (Pomorzanin) 1:30,7

min.; 2) Heczko (HKS Wybrz.) 1:32,9 min.;

wie dystansu, od dwójki leaderów ; 5) Brockówna (HKS Wybrz.) 1:34,5 min.
j 50 in przaz plotki:: 1) Penners (Gcdania)

(rek. Polski wyrównany); 2) Pe-
zmieniającej się w prowadzeniu odpa
dał coraz dalej Dzwonkowski. Na

Drugi dzień mistrzostw zaczął się | 17-ym okrążeniu Kielas i Boniecki

nie mniej sensacyjnie, niż pierwszy. | zdublowali biegnącego na 4-ej pozy-

Finał 800 m przyniósł rewelacyjne re
1

cji Czajkowskiego. Walka o I miejsce
rozpoczęła się na 2 okrążenia przed
metą. Na czele znajdował się wtedy
Boniecki, Kielas zaatakował kolegęWągmiuna

motocyklistów
w. Rwsmunięą 0#<f€zego

nie chcą Jechać
<#o Ło<lzi?

Kierownictwa śląskich klubów pływa-
ckich postanowiły nie obsyłać swoimi

zawodnikami tegorocznych zimowych
mistrzostw Polski w Łodzi. Krok moty-

wują tym, żc mistrzostwa te odbywać się

Młodzież w Związku Radzieckim oto-

czona jest doskonałą opieką i pod
okiem wykwalifikowanych instruktorów

uprawia s zamiłowaniem wszelkie ro-

dzaje sportu. Na zdjęciu nauka boksu

Polski Związek Motocyklowy otrzymał
pismo Rumuńskiego Związku Motocyklo-
wego, w którym proponuje nawiązanie
kontaktu sportowego oraz wzajemną wy-

mianę zawodników w imprezach motocy-
klowych Rumunii i Polski.

PZM zaproponował wymienny udział za-

wodników polskich w „Grand Prix de la

Republique Populalre Rumalne" i „Wiel-
kim Konkursie Turystycznym Ludowej Repu-
bliki Rumuńskiej" oraz zawodników ru- , będą w basenie o nie przepisowych wy-

muńskich w „Grand Prix" Polski w Po-

znaniu w dniu 13 czerwca 1948 i „Trzy-
dniowym Międzynarodowym Raidzie szo-

sowo-terenowym po Ziemiach Odzyska-
nych", urządzanym na zlecenie PZM-u

przez Sekcję Motocyklową OMTUR — O-

kęcłe w dniach 13 — 15 sierpnia 1948,
Poza tym PZM zaproponował wymianę za-

wodników w zawodach wyścigowych na

torach żużlowych.

miarach. Wysyłanie zawodników ślą-
skich, stanowiących 80 proc. klasy mi-

strzowskiej pociągnęłoby za sobą wyda-
tek w kwocie około 400 tys. zł. Zarząd
Śl.OZP ., postanowił wezwać bogatsze klu

by, aby wysłały do Łodzi przynajmniej
kilku zawodników, mając na uwadze

znaczenie propagandowe.

8,3 sek.

skówna (ŁKS) 8,5 sek.; 3) Abakanowicz

(HKS Wybrz.) 10,7 sek.

Sztafeta «X" —
' przedbleg: 1) HKS

Wybrz. — 31,7 sek., 2) Pomorzanin 32 sek.

II przedbieg: 1) Gedania — 30,1 śek. , 2)
Lechia (Poznań) 33,4 sek.

Finał: 1) Gedania: Wiśniewska, Wyrobek,
Broczek, Garal 30,« , 2) Lechia (Poznań) 32,1 ,

3) HKS Wybrzeże 33,2, 4) Pomorzanin.

Skok w dal: 1) Moderówna (AZS Łódź)
5,14 m

—

nowy rekord Polski; 2) Gbur-
kówna (HKS Grudziądz) 5,12 m; 3) Gembo-

lisówna (KS Batory) 5,07 m.

Skok w zwył: 1) Wiśniewska (Gedania)
143, 2) Peszkówna (ŁKS) I Felchnerowska

(Pomorzanin) 133, 4) Gembolisówna -I Mó-

derówna 128.

Kula: 1) Sinoradzka (Pomorzanin) -10,81,
2) CieSlewicz (Pocztowiec) 10,42, 3) Pesz-
kówna (ŁKS) 9,30, 4) Iwaszkiewicz (Pomo-
rzanln) 9,09.
PANOWIE

<t m I półfinał: 1) lipski (AZS Olsztyn)
7 sek. — rek. Polski wyrównany; 2) Siy-
moszek (ZZK Kat.) 7,2 sek.; II półfinał: 1)
Kiszka (Lignoza) 7 sek. — rekord Polski

wyr. "ponownie; 2) Mach (Zryw Gdańsk)
7,2 sek.

Flnal: 1) Kiszka (Lignoza) «,8 — rekord

Polski, 2) Lipski (AZS) «,9, 3) Mach (Z'yw)
7. 4) Szymoszek (ZZK).

(OS m I przedbieg: 1) Wenda (Zryw Gd,)
2:11,4 min.; 2) Grzanka (AZS Olsztyn) 2:11,9
min.; 3) Nowak (HKS Wybrz.) 2:12,4; łl

przedbieg. 1) Statkiewicz (Syrena) 2:18,4;
2) Wjdel (Cracovia) 2:18,4,- 3) Dychto (Pa-
bianice 2:18,4; III przedbieg: 1) Korban

(Zryw Gd.) 2:13,3; 2) Staniszewski (Syrena)
2:13,2; 3) Przyborowski (Olsztyn) 2:15,4.

Finał: 1) Slatkiawicz (Syrena, W-wa) 2,05 ,

2) Korban (Zryw) 2,09 ,5, 3) Wideł (Craeo-
via) 2,10, 4) Nowak (HKS).

3.000 m:°1) Kielas (Zryw) 9,05,0 , 2) Bo-
niecki (Zryw) 9,07 ,2, 3) Dzwonkowski (Zryw)
9,19,7 , 4) Czajkowski (Syrena) 9,38 ,0 .

Sztafeta 4X5°: < przedbieg: 1) HKS Wyb.
35,8 sek.; 2) Syrena 36,2 sek.; II przed-
bieg: 1) Lechia (Olsztyn) 24,8 sek.; 2) Zryw
(Gdańsk) 27,2 sek.

Flnal: 1) Lechia (Olsztyn) skład: Klemens

I, Kldmens II, Rosochacki, Rutkowski —

24,6, 2) HKS (Wybrzeże) 24,8, 3) Zryw
(Gdańsk) 27,1 .

3X8M: 1) Cracovia — Szymański, Kolej-
ka, Wideł — 4,44, 2) Zryw 4,45, 3) Pomo-

rzanin 51.

<0 m plotki: 1 półfinał: 1) Gierutto (Sy-
rena) 9,2 sek.; 2) Kuźmicki (DKS Łódź)-9,3
sek.; II półfinał: 1) Adamczyk (Odra Wro-

cław) — 8,4 sek.,- 2) Pawłowski (DKS Łódź)
9,2 sek.

Finał: 1) Adamczyk (Odra) 8,4 , 2) Pa-

włowski (GKS) 9, 3) Gierutto (Syrena) 9,2 ,

4) Kuźmicki (GKS).
W zwryi: 1) Dregiewlcz (Cracovia) 1,85 m

(najlepszy wynik uzyskany w Polsce ,po

wojnie); 2) Adamczyk (Odra) 1,30; 3) Gle-

lutfo (Syrena) 1,80.
Skok w dal: 1) Adamczyk (Odra) 7,15 —

rekord Polski, 2) Pawłowski (GKS) 4.49,
3) Kiszka (Dgnoza) 4,47 , 4) Kuźmicki (GKS)
6,64.

Tyczka: 1) Morończyk (AZS Kraków) 370,
2) Małecki (P.afawag) 360, 3) Groman (GKS)
340, 4) Adamczyk (Odra) 340.

Trójakok: 1) Kuźmicki (DKS Łódt) 13/44
m; 2) Perzanowski (DKS Łódi) 13,Ć5 m; 3)
Abramskl (Spotem Olszłyn) 12,61 m.

Kuła: 1) Łomowskl (Gdańsk) 14,77 m; 2)
Gierutto (Syrena) 14,57 m, 3) Krzyżanow-
ski (Zryw Gdańsk) 13,71 m; 4) Adamczyk
13,25.
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Warta i KKS potężną bronią
Poznania w walce o prymat w plłkarsłwie

pewno wyciągnąć z tego grona najbar-
dziej wartościowe jednostki, które co

zresztą jest i życzeniem Zarządu mogły
by z czasem zastąpić swych starszych
kolegów.

Żegnam kierownika mistrzowskiego
Klubu życząc powtórzenia sukcesu i ro-

ku ubiegłego.
•

PREZESA Zarządu Klubu Sportowe-
go ZZK — Poznań, wicedyrektora

Bronowskiego zastaję w gabinecie służ-

bowym, schylonego nad stosami akt. Wy

granym spotkaniu z A klasową drużyną
„San" w stosunku 3:0 czeka nas jeszcze
prawdziwa próba sił z poznańską „War-
tą" w dniu 29 bm. Ogólnie biorąc do

walk ligowych jesteśmy przygotowani i

nie martwimy się o kondycję.
— Czy przewiduje się zmiany w skła-

dzie drużyny?
Zasadniczo nie. Szkielet zespołu pozo-

staje ten sam. W bramce wystąpią Go-

łębiowski i Tomiak, w obronie Wojcie-
chowski I i Sobkowiak (z juniorów), w

pomocy Matuszak, Tarka i Słoma, w na-

celu wizyty i wzmianka, że | padzie Polak, Anioła, Wojciechowski II,
wywiad dla „Przeglądu Spor-
wprowadza odrazu przyjazny

Białas. Obsadę lewego skrzydła ustali-

my po dalszych meczach treningowych.
W napadzie właśnie mogą nastąpić naj-
większe korzystne dla jego skuteczno-

ści zmiany,
— Co pan sądzi o szansach swych pu-

pilów?
Prezes Bronowski uśmiecha się i po

ehwili namysłu odpowiada: Wierzymy

PRZY małej czarnej spotykam nowo-

wybranego kierownika Sekcji Pił-

karskiej mistrza Polski — poznańskiej
„Warty" a wielce zasłużonego działacza

klubowego p. Władysława Slebiodę.
W jakim składzie wystąpi „Warta"

w przyszłych rozgrywkach ligowych —

rzucam wstępne pytanie?
Drużynę opierać będę — mówi p.

Slebioda na początku sezonu na starych
i wypróbowanych jui w ciężkich bo-

jach zawodników — tych, którzy zdo-

byli mistrzostwo Polski. W bramce za-

gra popularny Sztachetka — Krystko-
wiak, w rezerwie zaś będzie etatowy jui
Szulc Zbigniew. Reprezentacyjną parę

obrońców tworzyć będą Weiss i Dusik.

A pod ręką będę miał Staniaka, który
po odniesionej poważnej kontuzji w ub.

iroku przystąpił już do normalnego tre-

aingu. D© pomocy przewiduje starych,
wypróbowanych rutyniarzy Danielaka i

Ksźmierezaka, s uzupełnieniem dobrze

spisującej® się w końcowych rozgryw-

kach ubiegłorocznych młodego jeszcze
wiekiem zawodnika — Grońskiego. W

rezerwie pozostaje do wyboru zaawan-

sowany technicznie Witkowski oras wy-

kazujący stałe postępy młody nasz wy-

chowanek Skrzypiński. Linia ofensyw-
na to — Gierak, Gendera, Czapczyk,
Skrzypniak i Smólski. Do linii tej wcho

dzić będzie nasz b. zawodnik s czasów

przedwojennych, który niedawno powró
affl b sochodu, Orłowski, Grał on jua
dawniej w Warcie na różnych pozy-

ejach, a co najważniejsze dysponuje
strzałem • obu nóg, przy czym jest doś,ć
dobrze wyszkolony technicznie. Do dy-
spozycji pozostaje jeszcze całe grono

Mwodaików młodych, którzy wyszli jus
o szeregów juniorów.

— Czy są panowie zadowoleni z loso-

wania —

rzucam następne pvtanie. |

^IZLTUT^tt w tenisie stołowym na turnieju w Radomiu

jaśnienie
chodzi o

towego",
nastrój.

Przechodzimy i miejsca do omawia-

nie spraw ściśle klubowych.
—• Jaki jest obecnie nastrój w druży-

nie piłkarskiej — wejście do ekstrakla-

sy zostało chyba przyjęte & żywiołową
rsdościa?

— Owsaem. Cieszymy się wszyscy
—

pada odpowiedź. Ale muszę dodać dlc

ścisłości, ae nie przewidywaliśmy inne-

go epilogu dla naszej głośnej sprawy

protestowej. Prawo wejścia do Ligi wy-

kazaliśmy na boisku, wygrywając sze-

reg spotkań s groźnymi przeciwnikami.
Awans do ekstraklasy był więc dla nas

zwykłym aktem sprawiedliwości.
— Terminarz rozgrywek przewiduje

kilka ciężkich spotkań już u progu se-

zonu, Czy drużyna jest do nich już
przygotowana?

— Szereg miesięcy prowadziliśmy in-

tensywni zaprawę zimową pod okiem

trenera mgr. Balcera. Rozegraliśmy tak-

że kilka spotkań treningowych. Po wy-

w naszych piłkarzy. Obserwowaliśmy ich

ciężkie walki w ub. r. i cieszyliśmy się
wykazywaną przez cały zespół ambicji
i wolą walki. Trudno bawić się w pro-

roctwa, ale twierdzę a całą pewnością,
ae nie przyniosą ujmy barwom polskich
kolejarzy.

Czy jesteście zadowoleni z wyni-
ków losowania?

Nie zupełnie. Musimy odrazu zmie-

rzyć się x tak groźnym przeciwnikiem
jak Wisła, Polonia — Warszawa, Ruch,
AKS i Cracovia. Mamy również solidne-

go, „gwoździa" w środku sezonu, miano-

wicie 30 maja gramy z Garbarnią w Kra

kowie, 3 czerwca z Wartę w Poznaniu

i 6 czerwca z Polonią (Bytom) w Byto-
miu. Zasadniczo więc cały tydzień spę-

dzi nasi zawodnicy w pociągach i na

boisku.

Na tym kończymy pogawędkę. Odcho-

dząc życzę sympatycznej drużynie po-

znańskich kolejarzy sukcesów na boisku.

Na lodowisku Pruszkowa
startowali starzy i młodzi

Na lodowisku PZŁ w. Pruszkowie

odbyły się zawody w jeździe szybkiej
na lodzie. Z rana przy ldcim mrozie

zanotowano cały szereg doskonałych wy

ników na 500 ni. Iriż. Janusz Kalbar-

czyk uzyskał 46,6 sek. przed Rytterem
48.7 i Głodkowskim 53,4 sek. wszyscy

z WKS „Legia". Wśród juniorów nie-

spodziankę sprawił 17-1 et ni Lewandow-

ski (WKS „Legia"), który w swojej
konkurencji zajął 1 miejsce z wynikiem
52,1 sek. przed Antosikiein 55,8. Na

łyżwach krótkich Magierowski uzyskał
64.8 przed Sieradzkim (młodzież szkol-

na).
W biegu asów na 10 000 m cały dy-

stans zawodnicy jechali w złych warun-

kach. Kilkanaście stopni powyżej zera

i wiosenne słońce zniszczyło bieżnię i

zawodnicy nie mogli uzyskać podob-
nych wyników jak w sprincie. Stawka

Kalbarczyk, Rytter, (Słodkowski jechała
razem do ostatniego okrążenia. Na fi-

niszu zwyciężył o ułamki sekund przed
Rytierem i Głodkowskim mii. Kalbar-

czyk w czasie 21,32 sek. Rewelacja
Głodkowski gdyby nie miał pecha i nie

upadł dwukrotnie poważnie zagroziłby
mistrzowi i vice-mistrzowi.

Zawody te t punktu widzenia propa-

gandowego wypadły dobrze. Poza „asa-

mi" startowało 25 juniorów.

SKcsmE* I©

Cracovia

Stolica piłkar&twa polskiego pilnie
przygotowuje się do nadchodzące-

go sezonu. Gorączkowa praca przedse-
zonowa wre we wszystkich trzech klu-

bach Klasy Państwowej, chociaż ns

świecie króluje jeszcze zima, a • nią
narty i hokej na lodzie. Zajrzyjmy więc
za kulisy klubowe.

Najpopularniejsza w Polsce drużyna

„Społem" z Wrocławia rewelacją

jak jest, nie wnikając czy będzie to dla

nas korzystne, cny też nie. Drugiego w

tej chwili jeszcze nie znamy.
— A jakie są szanse Warty w roku

Ibicżącym?
— O szansach w obecnych rozgryw-

kach nie chcę mówić. Moje dwunastolet

ssie doświadczenie w kierownictwie Sek-

eji piłkarskiej nauczyło mnie wiele. Je*

^ateni^tym, który dważa, że mecz jest wy

, grany. dopiero po końcowym gwizdku
bez różnicy na klasę przeciwnika. Zdaję
eobie sprawę, że tegoroczne rozgrywki
będą kształtowały tabelę od pierwszego
meczu i w tym duchu starać się będę
aiastawie nasz zespół. Uważam, że uzy-

skanie dobrych wyników zależeć będzie
przede wszystkim od harmonijnej współ
pracy wszystkich — Ej. kierownika, tre-

nera i całej drużyny.
— Kogo uważa pan aa najtrudniejsze-

jo przeciwnika?
— W pierwszym rzędzie drużyny, któ

ee w dotychczasowych bojach ligowych
sejmowały miejsca czołowe, a sa tym
nie chcąc nikogo urazić alfabetycznie:
AKS, Cracovia, Polonia - Warszawa, Po

lonia - Bytom, Ruch, Wisła.

Tym nie mniej pesymistycznie na-

stawiony jestem do „fuksów ,

— Czy Warta przewiduje jakieś spot-
kania międzynarodowe?

— Mimo swej długoletniej działalno-

ści w Klubie jestem w tym wypadku
homo novus. Wiem, że dla podniesienia
poziomu Zarząd Klubu czyni starania w

kierunku wprowadzenia jakieś drużyny
węgierskiej i czeskiej.

— Prawdopodobnie w Święta Wiel-

kiej Nocy gościć będziemy drużynę
MTK — Budapeszt.

Specjalną uwagę zwracamy na bardzo

licznych juniorów, s opiekę nad nimi

powierzymy p. Bilskiemu. Jest to fir-

ma, na której możemy polegać. Przy
pomocy trenera Fogla uda 'mu się na-

RADOM, 29.2. (tel. w!.) . Mistrzo-

stwa Polski w tenisie stołowym, ro-

zegrane w Radomiu w Wytwórni Bro-

ni w dniach 26 — 29 lutego br. zgro-

madziły aa starci* 17 drużyo oraz 72

zawodników, w tym 17 kobiet do

gier indywidualnych.
26 lutego o godz. 14-ej nastąpiło o-

ficjaine otwarcie turnieju, którego
dokona! przedstawiciel okręgu radom

skiego p. Staniszewski. Po przemó-
wieniach powitalnych, wygłoszonych
przez przewodniczącego WF i PW p.

Dąbrowskiego oras prezesa PZTS

mgr, Murka odbyła się defilada zawo-

dników, po której pnystąpioao do

rozgrywek drużynowych.

Startująca drużyny podzielono aa

grupy, rozstawiając najmniejsze ze-

spolyi zeszłorocznego mistrza i wice-

mistrza Kopalnię Polską i Siemlauo-

wiczanke oraz warszawską Legię i

Cracorię. Podział tao okazał się

cyjna drużyna „Społem" z Wrocła-

wia.

Rozgrywki przeciągnęły się dłużej,
niż przewidywano. Relacja naszego

korespondenta, który dzwoail do Bas

wczoraj o godz. 22-ej brzmi następu-

jąco:
Do tej pory zakończono jedynie

grę indywidualną pań.

Pierwsze miejsce i mistrzostwo Pol

ski na r. £948 zdobyła Maria Glasner

(ZRKS Gwiazdo — Wrocław). Na

drugim taie;scu uplasowała się Pod-

miot ko z warszawskiej „Przyszłości".
Rozgrywki indywidualne panów za-

kończono sostaiy jedynie w grupie
pierwszej i trzeciej. Pierwsze miejsca
w tych grupach zajęli: Kasprzyk i

Piechaczek, obaj z Siemianowiczanki.

Rozgrywki w grupach drugiej i czwar

tej nie aostały jeszcze zakończone.

Nie zakończono również do tej po-

ry rozgrywek drużynowych. Dotych-
słuszny, wszystkie bowiem rosatawio- czes rozegrano następujące gry: Ko-

na drużyny zajęły pierwsza miejsca palnia Polska — Siemianowiczanka

w swych grupach, kwalifikując się do j 5:4, Legia — Siemianowiczanka 5:0,
rozgrywek finałowych. J Crpsovia — Legia 5:1, Społem — Cra

Do finału weszła poza tym rswela- covia 5:3. Najciekawszą jednak roz-

~~

—

~~""
—

—~ ! grywką było spotkanie między Legią

i a Kopalnią Polską. Po 4-godzinnej (!)
' zaciętej walce wygrała Legia w sto-

| sunku 5:3. Należy oczekiwać, iż mi-

| strzostwa zakończą się najwcześniej o

! godz. 2-ej po północy.

udał się
tylko częściowo

CZĘSTOCHOWA, 29.2 (Tel. wł.). Pił

karze ręczni Częstochowy rozegrali z re-

prezentację Śląska rewanżowy trójbój.
W siatce pań zwycięstwo odniosły Ślą-
zaczki 2:0 (15:12, 15:4). W siatce pa-

nów zdecydowane zwycięstwo odniósł

również Śląsk 3:0 (15:8, 15:2, 15:9).
Ślązacy byli lepsi zarówno pod wzglę-
dem przygotowania piłek, jak też wy-

kańczania ich oraz samej techniki gry.

W drużynie śląskiej wybijali się na

pierwszy plan: Wrześniak i Tatarczuk,
w Częstochowie Gordon.

Spotkanie koszykówki panów zakoń-

czyło się nieoczekiwanym wynikiem
remisowym 23:23, przy czym do przer-

wy Częstochowa prowadziła 18:11. Zdo-

w Częstochowie
CZĘSTOCHOWA 29.2 (Tel. wł.) . W Czę-

stochowie gościła g-ka Ludwlkowa kie-

leckiego, której przeciwnikiem była tu-

tejsza Warta. Mecz zakończył się wielką
sensacji), Warta bowiem zdołała wygrać
go 12:4. Trzeba Jednak stwierdzić, te go-

ście zoitali pokrzywdzeni w wadze piór-
kowej oraz lekkiej, a prócz tego Kul-

czycki w Średniej został zbyt pochopnie
zdyskwalifikowany.

Wyniki: musza Siiwo (L.) wypunktował.
Malickiego, kogucia Marty» (L.) wygrał
no punkty z Kaweckim, piórkowa Kapi-
tański (W.) wygrał niezbyt słuszni* ns

punkty z Madejskim. lekka — Jarząbek
(W.) wypunktował Kzcncę, który zasługi-
wał na remie, póiśrednla Maciejewski (W.)
po pajładnlejszej walca meczu znokauto-

wał w II r. Zwlerzchowsklego, średnia

Kulczycki (i..) znokautował w I «tarciu

Szustera, lecz został zdyskwalifikowany
za zbyt niski ciot, w półdzikiej I clei-

klsj Modlasiak (W.) I Szulkowskl (W.)
wygrali walk' walkowerami woboe braku

przeciwników.

•

Pięściarze Częstechowlankl pokonali w

sobotę Skrę 9:7.

Cracovii nie zmarno-wała okresu zimo-

wego. Od początku stycznia regularnie
dwa razy w tygodniu na sali gimnasty-
cznej gimn. Witkowskiego odbywa się
„sucha" zaprawa, którą prowadził mgr.

Mochnacki, Frekwencja była b. duża.—

Pierwsza drużyna uczęszczała prawie w

komplecie, oprócz niej IB i juniorzy, %

których tylko część uczęszczała do YM-

CA na zaprawę KOZPN, podwadzoną
przez trenera związkowego mgr. Jesion-

kę. Po przyjeździe trenera czeskiego
Karola Pruliy, tj. od 5 bm. rozpoczęły
się już treningi na małym boisku.

Prulia, którego jako trenera polecił
Cracovii Czechosłowacki Związek Piłki

Nożnej trenuje we wtorki i czwartki —

starszych, w środy i piątki — juniorów.
Treningi na boisku są krótkie, gdyż o-

becna pora zimowa na dłuższe nie po-

zwala. W poniedziałki w lokalu klubo-

wym przy ul. Smoleńsk 16 odbywają się
wykłady teorii piłkarskiej dla wszyst-
kich zawodników oraz pouczające wy-

kłady o Łacho,timiusiena boisku .i po-

za boiskiem, o szkodliwości alkoholu

i papierosów, o tem, że przegrany mecz

trzeba tak samo przyjmować, jak wy-

grany. W Cracoyii panuje atmosfera

zgodnej rodziny, toteż młodzież pilnie
słucha tych pożytecznych wykładów.
Kierownikiem sekcji jest „autorytet"
piłkarski płk. dr Ignacy Izdebski, jego

młodzież
starymi

zastęneą wychowanek Cracovii — Sta-

nisław Wójcik.
Podkreślenia godne jeat współżycie

koleżeńskie I drużyny. Tworzy ona je-
den zgrany duchowo seapół, który re-

prezentować będzie biało czerwonych w

tegorocznych rozgrywkach Klasy Pań-

stwowej. Oto oni: bramkarze: Henryk
Ryłńcki i Jan Hymozak; obrońcy: Wła-

dysław Gędłek, Tadeęns GKmas; rea.:

Kazimiera Dziobak, pomocnicy: Ed-

ward i Marian Jabłońscy, Tadeusz Par-

paai, Eugeniusz Mazur; napastnicy: Hen-

ryk Bobula, Julian Radoń, Eugeniuss
i Stanisław Różankowscy, Władysław
Szewczyk, Jan Majeran, Czesław Strąk
(Szeliga), Józef Dycjam, Gedeon Waja,
Ludwik Poświat i wielu innych młod-

szych zawodników, których kierownic-

two ma zamiar stopniowo wprowadzać
do I drużyny.

Brani są tułaj w rachubę: Masaczyń-
ski, Kadłuczka, Wiśniowski, Kaszuba,
Reguła i Koza. A s 9 czynnych drużyn

i juniorów ' Crecovii jest w-czym-twybierać.
Najbliższy progrfun Cracovi? 29 lute-

go: Lechla w Mysłowicach, 7 marca:-

„ostatni galop" s jedną s miejscowych
drużyn A klasowych. Na święta Wielka-

nocne przyjeżdża do Cracovii Slezska

Ostrawa, na Zielone Święta Cracovia wy-

jedzie na jubileusz Ziliny, w czerwcu

na turniej do Nitry o puchar Pribiny.

•fc Tegoroczne zimowe okręgowe pły-
wackie mistrzostwa Śląska odbędą się
w Zabrzu — 7 marca. Organizatorem
ich jest ruchliwą sekcja pływacka
GZKS Zjednoczenie Zabrze,

-j^- Kalus (RKS Szombierki), reprt-

zenłacyjny obrońca Śląska Opolskiego,
zwrócił się do klubu z prośbą o udzie-

lenie zwolnienia. Ma on zamiar grywać
w ligowej drużynie AKS Chorzów.

W meczu bokserskim o mistrzo-

stwo kl. B Śl. OZB. Lechia Mysłowice,
.pokonała Odrę Opole 11:5, a ZZK

J Opole, rozgromił RKS. Naprzód Ra.

dzionków 12:4.

Śmiałego włamania dokonaJi nł*>

znani sprawcy do lokalu RKS Lechia

Mysłowice, kradnąc z tamtąd 12 par

rękawic bokserskich, • 25 par butów pil-
karskich, 5 piłek, oraz pewną ilość

denek i koszulek.

W meczu hokejowym rozegrabyat
w Opolu, miejscowa Odra, wysoko po-

konała Pogoń Prudnik 11:0 (6:0, 1:3⁄4
4:0).

Bokserzy Cracovii

w
JAROSŁAW, (kor. wł.). Drużyna

pięściarska Cracovii stoczyła w Jaro-

sławiu równorzędną walkę z boksera-

mi JKS-u, wygrywając 10:6, Sędzio-
wał w ringu prezes Kollegium sę-

dziów OZB Kraków — Winiarski, na

punkty delegat OZB Rzeszów —

Szott. Wyniki: W. musza: Szołek

(Cr.) wygrywa na punkty z Bosakow-

skim (JKS); w. kogucia: Przybylski

w Siiimucle
Wiśniewskiego
nieprawdziwe.

Pogłoski o przejściu
do MKS-u okazują Bię
Rywal Napierały pozostaje w klubie ro-

botniczym.
Rodzina kolarska w „Sarmacie" uległa

znacznemu powiększeniu. Następca Na-

bywcami punktów dla śląska byli: Tu- I mie '

tarczuk Kostrusiak i Gitler po 5, > C1 ? T ^ 1 *TMTM oi "

II- i - I•w: - • ; ;P , ;
cowle

groźnych rywal w przybyłych na

Rzowski 4 i Wrzesmak 2, dla Częstocho świat synach dlugolctnLo preze"!
wy: Jabłoński 8, Biega II 7, Gajczyk 4, Szkieli i kierownikr STkolalie
Źuławiński i S^ecel po Ł Kalinowskiego. '

SYRENA PRZYGOTOWANA DO ROZGRYWIK

Zespół warszawskiej Syreny ustalił

skład swa] drużyny: bramka Kutms, rez.

Tatarkiewicz; obrona: Jechorek, Ślusar-
czyk, Balcerzak, Grochowski; pomoc:

PrzeicJzieckl, Mioduszewski, Maclńskl, Ko-

liński; napad: Psrot, Hauton, Obaci, Ja-

niszewski, Pacnuskl, rez. Gadoi I Śclbor.
Nowymi nabytkami są: Grochowski z ŁKS

i Obach, który niedawno wrócił z sme-

rykańskiej strefy okupacyjnej i Niemiec.

Drużyna trenowała przez okras zimowy
na saii pod kierunkiem Morcńczyka, obe-

cnie wyjdzie na bcisko, gdzie opiekować
sią nią będzie Przefdzleckl.

SIATKA I KOSZ
W CHEŁMNIE

Z inicjatywy Międzyszkolnego Klu-

bu Sportowego zorganizowano pierw-
szy powojenny turniej piłki siatko-

wej i koszykowej o mistrzostwo Cheł-

mna z udziałem 6-ciu drużyn. Z gra-

czy należy wyróżnić; Górskiego, Ro- j
gatkę i Grędzickiego. Finał siatków-

ki dostarczył licznie zebranej publicz- .

ności dużo emocji. Mistrzostwo zdo-!

była młoda drużyna G. K S.-u przed
W. K. S.-em 2:1 (40:35) i KS. „Zry-;
wem"; w koszykówce mistrzostwo'

zdobyła drużyna W. K . S.-u przed
G. K, S.-em.

^

Wydział wyszkoleniowy WOZPN zor-

ganizuje dwa obozy letnio juniorów I je-
den kadry reprezentacyjnej okrqgu w

ośrodku pod Lidzbarkiem,
Zdzisławowi Pruskiemu (Polonia) od-

nowiła się kontuzja nogi na meczu z

SKS-em 1 prawdopodobnie w pierwszych
meczach ligowych nie weźmie udziału.

Tarnovle zwróciło się do WOZPN o

wyrażenie zgody na przejście zawodnika

Ferdynanda Dycyans z WKS Vlm — Wło-

chy. Ciekawe, te klub o podobnej na-

zwie nie Jest zgłoszony do Związku.

Mieczysław Kryster dostał zwolnie-

nie z Pancernych.
Kurs kierowników sekcji plłfcl no£-

nej„ Jaki odbył tlę w WOZPN w tych
dniach, został zbojkotowany przez kluby
A klasowe (prócz Syreny). Widocznie

zbyt dużo już umieją I (C.).
Trenerem drużyny piłkarskiej AKS

Chorzów, został znany ongll piłkarz ślą-
ski — Mlklsz. Pierwsza drużyna AKS

wzmocniona została przez młodego I uta-

lentowanego piłkarza — Durnloka z Kre-

sów Chorzów.

Jesse Owens rekordzista świata w

sprintach jest obecnie agentem firmy
chemicznej w Detroit i ojcem trzech

dorastających panienek.
Joe Vcrdeur poprawił ponownie

swój rekord światowy na 200 yardów
«łylem Uuyemjw w <uuwe 2:16 min.

REPREZENTACYJNY KLUB ZWM

Na walnym zebraniu klubu sportowego

„Zryw" — Mokotów postanowiono zmie-

nić nazwę na „ZWM Zryw — Warszawa".

Powodem tego kroku był brak reprezen-

tacyjnego klubu stołecmego, któryby
zrzeszał młodzież ZWM. świeżo powstały
klub chco wzięć na siebie zadanie wzo-

rowego czynnika w dziadzina wychowania
fizycznego. Wybory władz przyniosły na-

stępujące rezultaty:
. Opiekunowie: gon. Spychalski, gen. Ja-

nusz Zarzycki, dyr. Askanaz, Jan Nowak.

Zarząd: prezes honorowy: gen. Zawadtkl.

Prezes rzeczywisty: fr. Gęslor (dyr. Wo|.
Urzędu WF), v . .prozes sportowy: Ciborow-

ski, v.-prezes reprez.: Gutowski, v.
-

prezes

admln.: Natewajko, sekretarz: Milewski,
•fewfewłłt: Łada, ezł zarr. 3 . Rokita.

(Cr) remisuje z Brygiderem Art.

(JKS); w, piórkowa: Kro wieki (Cr)
przegrywa na punkty z Matiasem

(JKS); w. piórkowa 2-ga: Maderski

(Cr) przegrywa przez techn. k . o. z

Oleśnickim (JKS); w. lekka: Druzga-
ła (Cr) remisuje z Michno (JKS); pół-
średnia: Szczerbowski (Cr) wygrywa

przez k, o, w I r. z Kamińskim

(JKS); średnia: Stysiał (Cr) zwycięża
przez k. o . Cichego (JKS); półciężka:
Rapacz (Cr) wygrywa z początkują-
cym Jasińskim (JKS) przez techn.

k. o.

•

Najlepszy piłkarz JKS-u (Jarosław)
i miejscowy „król strzelców" Streit

przenosi się na stałe do Tarnowa,
gdzie wystąpi w drużynie Tarnovii w

meczach o mistrz, ekstraklasy pol-
skiej.

•

Sport motocyklowy w Jarosławiu

organizuje się. Obok silnej sekcji mo-

tocyklowej Rzess, K. S.-u pod kier.

Szykownego (około 60 maszyn), za-

brała się do pracy sekcja motocykl.
JKS-u pod kier. i ad. Bistronia.

(M. G.).

POLONIA — YMCA 18:*

W towarzyskim meczu, fctiry odbył tłę
w niedzielę Szydłowski (P) w paplerowef
'wygrał z Połniklem, w piórkowej Szczur-

kowskł (P) wygrał z Maciejewskim, w K

piórkowej Borkowski (P) wygrał z Drze-

wicom, w I lekkiej Łukasiewicz (?) wy-

grał z Mikulczyklem, w II lekkie] Pan-

kowski (P) przegrał z Rumiankiem, Pawlt-

czek (P) w półlrednlej przegrał z Kittlem,
w średniej Krassowski (P) wygrał wyso-

ko ne punkty z Tumankiewlczem.

W walce nadprogramowe] Wawro (P)
wygrał przez tc. o. z Samorejem. Ogólny
wynik 10:« dla Polonii.

Zmodf międzyszkolne
Lublśn-Zamość 14:2

LUBLIN 29.2 (Tel. wł.) . Mecz bokserski

drużyn szkolnych.' ' Pierwsze' międzymiasto-
we zawody pięściarskie drużyn szkolnych
pomiędzy.. 3Zkoln.ym = KS ,Zornoic!a I mię-
dzyszkolnym KS Lublina zakończyły się
wysokim cyfrowo zwycięstwem gospoda-
rzy. Wyniki: w wadze papierowej Choło-

dzianko (Zsm.) przegrał'na punkty z Ku-

klerem (L.), w muszej Kacprzysiak (Z.)
uległ wysoko na punkty Kiempce (L.), w

koguciej Kowalski (Z.) pokonał Bartnika

(L.) w piórkowej Kozak (Z.) przegrał «

k. o . s Kołodyńsklm (L.) w lekkie] Puław-

ski (Z.) został wypunktowany przez tzy-.
manka (L.), w pćMrednlej Surmak (Z.J
wysoko przegrał na punkty z agresywnym

Sidorem (L.), w średnie] pierwszej Wy-
slockl (Z.) po dwóch starciach poddał ilę
Szczawińskiemu (L.) , w Średnie] drugiej
Ozlembło (L.) odniósł zwycięstwo nad

Kozłowskim (Z.) przez i. k. o. w II r.

Zawody poprzedziło przemówienia wizy-
tatora, 3, Maja. Widzów ok. 800. Zawody
spełniły zadanie propagandowe.

DO MIESZKAŃCÓW BIELANI

Z inicjatywy Klubu Sportowego OMTUR

Bielany powstanie w niedalekiej przy-

szłości stadion sportowy. Teren mieści

«ię pomiędzy ul. Kasprowicza a Przyby-
szewskiego.

W planie budowy przewidziane są: dom

klubowy z salę gimnastyczną o rozm.

18X28 wyposażoną w nowoczesno urzą-

dzenia oraz natryski, szatnię Itp., dwa

korty tenisowe, boisko dó piłki noinej,
koszykówki, siatkówki.

Przewidziane jost tekźe urządzanie po-

radni sportowo lekarskiej dla młodzieży
dzielnicy Warszawa Północ,

Młodzieży Bielańskiej, której ro/wó]
sportowy zahamowany brakiem odpowied-
nich pomieszczeń I boisk, po wybudowa-
niu stadionu dostępny będzie każdy ro-

dzaj sportu.

Zarząd Klubu Sportowego Bielany ape-

luj* do mieszkańców Bielan, Wawrzyszo-
wo, Powązek I pobliskich osiedli o por

parcie w realizacji naszego planu.

LEN MISTRZEM HOKEJOWYM

DOLNEGO ŚLĄSKA

WROCŁAW, 29.2 . (tel. wł.) . W pią-
tek, sobotę i niedzielę w Wałbrzychu
rozegrane zostały mistrzostwa D. Ślą
ska w hokeju na lodzie. W rozgryw-

kach wzięły udział 4 drużyny: miej-
scowy Len, Odra (Opole), OMTUR

(Jelenia Góra) i IKS (Wrocław). Ty-
tuł mistrza zdobyła drużyna Lnu.

Poszczególne spotkania dały na-

stępujące wyniki: Odra (Opole) —

IKS (Wrocław) 2:1 (1:0, 1:1, 1:0).
Odra (Opole) — OMTUR 7:1 (1:0,
3:0, 3:1). Leu — IKS 5:3 (1:2, 1:1,
3:0).. OMTUR (Jelenia Góra) — IKS

4:2 (3:0, 1:1, 1:0}. Len — Odra 2:0

(1:0, 0:0, 1:0)
Na pierwszym miejscu upSasowaJ

się Len 6 f»kt„ 2) OMTUR 4 pkt., 3jf
Odra (Opole) 4 pkt., 4) IKS pfc». 0 .,

OMTUROWE MISTRZOSTWA BOKSERSKtS

W POZNANIU

Woj. Kom. OMTUR w Poznaniu zorgani-
zował w Zielonej Górze w dniach 20, 21

I 22 lutego ,br. Wislkopolskie Mistrzostwa

Bokserskie OMTUR. Mistrzostwa zgroma-

dziły 42 zawodników. Zadatkiem na pię-
śclerzy okazell się Wytyk Zdzisław Ko-

ścian (w. lekka), Sikorski (Poznań), Ciup-
ka (Szamotuły), Riadkiewlcz (Poznań) I

Berger (Poznań).
Do walk finałowych zakwalifikowali się

(na plorwsiym miejecu podajemy mi-

strzów): waga musza Berger (Poznań) —

Kokoszanek (Szamotuły), kogucia Clupka
(Szamotuły) — Hojan (kościan), piórko-'
wa Sikorski (Poznań) — Czyżowski (Po-
znań), lekka Wytyk (Kościan) - Fortunlait

(Leszno), półśrednia Skrobało (Zielona
Góra) — Jakubowski (Kościan), średnia

Rzadkiewicz (Poznań) .

— Adamczak (Zie-
lona Góra).

Po ukończeniu walk odbyło się uroczy-

ste wręczenie dyplomów mistrzom 1 wice-

mistrzom, któiego dokonał z ramienia

Kom. Woj' OMTUR tow. Kaatz. Z ramienia

POZB sędzfowoll na punkty P. Kowalski,
w rlng'i p. Konieczny bez zarzutu, oba] X

Poznania. Organizacja sptęłysla.
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boisk
musi mieć

eos&aimmej 20 lat praktyki
JAK nasi czytelnicy jui zapewne zauważyli stosujemy obecnie nieco

zmieniony styl i formę podawanych przez nas wiadomości, otrzymy-
W

.

any*
hod naszeS° specjalnego korespondenta ze Stanów Zjednoczonych

A. P. Chodzi tu o przekazanie naszym Czytelnikom jaknajwiększej Ho.

śct ciekawostek sportowych (których e® Ameryce, jak wiadomo, nie

brak) a do tego najlepiej nadaje nie zwięzły styl telegraficznych skró-

tów. I oto poniżej nowa seria ciekawych informacji przesłanych nam

drogą lotniczą przez naszego korespondenta. (Red.):

•jfc Charles Fomville, który jak już ciu. Lalonde, który ma 60 lat, przesył
donosiłem rauci} ostatnio ponad 17 m

kfllł pobił jus kilkakrotnie 1» trenin-

gach światowy rekord Torrance a Fon-

ville jest stu kilowym olbrzymem. W

iyedu prywatnym zajmuje eif delikat-

niejszymi aprewami, będąc dentystę,
ifonville jest mur«;mem.

Gretchera Firasas
-

, mietrsyjM elira-

gńjska w slalomie występowała w kilku

filmach amerykańskich, w których du-

lulowała rolę gwiazd filmowych m. ua.

Sowji Henje w scenach narciarskich.

Teraa będzie mogła wystąpić jako głów-
na gwiazda.

•fc Fred Johnsom s MniwereyteSu Mi-

ffibigajj skoczył w dal 772 cm i bedzie

wszystkie smiany w hokeju i smniejsza-
nie eię ilośel graczy a ośmiu na siedem,
a później sześć. Przy pięciu graczach
gra nabierze według Lalondz'a na szyb-
kości, zmniejszając jednocześnie ilość

kontuzji.

•jf Nowojorska żydowska drużyna Ke-

tikvoh ma nowego piłkarsa S. Scherba,
który mniaJ być dobrym piłkarzem w

warszawskiej lidse ®kręjowqj prsed
wojną.

W Pittsburgu zmarł b. misSri świa

te w wadze średniej Frank Klaus.

•ję Nowojorski Daily Work er twier-

dzi z cała pewnością, że St. Walasiewi-

czówna będzie startowała w Londynie w

dbok Sieele'a i Wrighta kandydatem d« barwach polskich. Pismo podaje, se Wa

Londynu.

~k Kaane Vefling, który niedawno

L»rzyJjy} s Norwegii osiągnął 3:5S min.

HI 1500 ta i kalifornijski fcremer Bru-

6u« Hamilton je»S jwJaai», Vaflin

irie ¢80 latu niżej 3:50.

Pancho Goiiaales, BMSTV» koliforaij-
sSts gwiazda tenisowa ¢4 rzucił ®fertę

ewiązkia meksykaraskieg© g?aiM« w bar-

wach meksykańskich w Pucho?»® Davi-

BB. Będzi® etsrtowaS w amerykańskich
turniejach, eliminacyjny eta i Rpodziow®

się adobyć miejsce w amerykańskiej

drużynie pucharowej.
-fc Została podpisana umowa na wal-

kę Marcel Cerdan — Jackie Hoach

12 marca. Roach nokemał ©sJanio Tony
Jfaniro i spodziewa się, 4s zwycięstwo
nsd Francuzejn ®tworzy snu drogę do

wielkiej kariery.

•jlf Marjorie Gcstring mistrzyni olim-

pijska w skokach do wody w 1936 tre-

nuje intensywnie do olimpiady londyń-

skiej. Gestring w Berlinie miała 13 lat.

•ję Kramer prowadzi w meczach x

Kiggsem 14:13. Obaj tenisiści ściągają
ima widownie niespotykane dotąd ilośoi

widzów. Brak wyraźniejszej przewagi
w stosunku meczów wywołuje plotki na

temat ułożonych z góry' wyników. Ge-

me Mako i Ted Schroeder określili je
w prasie jako nonsens. !

-fc Wilson Sportiog Goocłs, olbrzymia

wytwórnia sprzętu aportowego twierdzi,
ile największą trudność w produkcji

sprawia wyrób piłek do koszykówki,
które w ciągu 50 lat tego spor Eu pra-

wie się nie zmieniły i żaden producent
ma świecie nie umie jeszcze wyprodu-
kować piłki koszykowej, która byłaby

mienagartnie okrągła...

-fc Gdyby w bramce polskiej druży-

ny hokejowej w St, Moritz grał Włady-
sław (Walter) Broda wylądowałaby ona

na wysokiej pozycji. Broda jest najlep-

szym bramkarzem ligi amerykańsko-ka-

aadyjskiej i broni bramki Toronto Ma-

pie Leafs. Najlepszy hokeista kanadyj-
ski Mauriee Richard twierdzi, że To-

ironto Mapie Leafo zawdzięcza zeezło-

?©czaie mistrzostw® wyłącznie Brodaie.

Broda przybyi jako dziec&a x Polski

do Kanady. Z sylwetki przypomina Sio-

Ijou-skiego, wasy 100 kg...

Paulina Bets aarabie tygodniowo

¢00 dolarów grajge w turniejach ping-

pongowych dla sawodowców. Marzy o

Cym, aby zima trwała jak najdłużej, bo

w tenisa ssie sarofca i połowy tego. Sport,

litóry traktowała, jako odprężenie po

Omisie, przynosi jej obecnie utraysne-

isie, a test, w którym była ssistrsyiiię

Mata, sawiódł na całej lin».,.
-J^- Bob Hanoiegasi, który Cray miesię-

cy temu arezygnował jako Postjnaster
General (Minister Poczt) i kupił klub

feftse-ballowy w St. Louia aa twy milio-

ny dolarów był znaną postaci? u« sta-

dionie tego klubu jui przed 30 lały.

Sprzedawał wówczas publiczności toreb-

ki z palonymi orzeszkami...

ir Mel Patton najlepszy obecnie

sprinter amerykański biega krokiem

230 cm długości.
"k Shirley Povich kierownik działu

laeiewiczówna wróciła do Ameryki po

mistrzostwach w Oslo zachwycona du-

rhem i postaw;} pilskich sportowców.
"k Z okazji objęcia przei Ben Eadtmc

na opieki siad biegaczami kelifomij-
sklmi kandydującymi d« Londynu pre

w prsypomiijs dzień, w którym Eestaia.n

tSKtanowił swój słynny rekord na 440 y

w caaaie 46,4, kiedy W8ay?cy sędziowie
schowali stopery do kieszeni, bo kaifjy

myślał, ae słapał fałszywy esae. Kaady
mówiS do głównego sędziego „wyłgez

mnie, coś jest nie w porządku u moim

btopereriPo wyciągnięciu stoperów a

kieszeni zgodnie stwierdzili, że na 6

czasomierzach byl identyczny czas 46,4
sek.

Główny trener lekkoatletyczny

amerykańskiej drużyny olimpijskiej
Dean Cromwell posiada rekord nie do

pobicia. Jego uczniowie zdobyli mistrzo

siwa olimpijskie od 1912 rok«. Kelly —

110 m pł. 1912, Paddock 100 m 1920,
Houtier rzut kulą i dyskiem 1924, Hou-

scr «aut dyskiein 1928, Mc Naughten (w
barwatli kanadyjskich) skok w swya

1932, Curpenter rzut dyskiem i '"fes*

ciows skok o tyczce 1936, Cromv/ell sa-

czgł, obecnie 40-ty rok pracy trenerskiej
i spodziewa cio, śe w Londynie jego
uczniowia jak Mol Patton (10,4 — 100

m), Dixon (14 sek. — 110 m), Shipke

(16,70 — kula) cay Seymour (75 m —

cs:'i;<'p) zdobędą również medale. Do-

bry trem r niówif Amerykanie oaczyna

się po 2ii lattrh doświadczenia.

Japończycy rozpoczną w dniu ot-

warcia olimpiady londyńskiej własne i-

grzyskg „jako gest szacunku dla idei o-

limpijskicj". Grzeeraa co?

-fc Wasz korespondent ffglądał co-

dziennie olimpiadę w St. Moritz dzięki

specjalnej obsłudze filmowo - telewizyj

nej, zorguniaowaaej praes sprzedawców
samochodów Chevrolet.

En;'!: 1
Meadow«, rekordzista świa-

ta w skoku o tyczce przed pojawieniem

sśę Warmerdama i olimpijczyk E 1932

jest niemal pewnym reprejcmtantem A-

meryka w oLndynie, Mcadows, liczy
obecnie 31 lat, akoczył w sobotę 440 cm

hali.

Riggs i Kiamer stoj| pa li me-

w-ów dla każdego obecnie.

• fc Gil Dodds przebiegł inilę w 4:05,8

uzyskując po drodza 3:49 na 1.500 me-

trów, zapewni mu to oiowętpliwSe fi-

nał w Loadyjsie. Na tych »amy«h sawo

dach Herb McKenley potwierdził swą

obecną slahą formę, przychodzie (pię-
ty) w biegu na 600 yardów, wygranych

przss George Guida.

•jJr Na zawodach w Madison Square
Garden Rftbert Richarda wygrał wezo-

f#j ekok o tyczce 442 cm, drugim byl
Richard Morconi 435 cm. Wynik Ri-

chardsa jest najlepszym wynikiem w fca

ii, od czasu wycofania oię Warmerda-

ma. Richarda o&i;gngł go z* pierwBsym
skokiem.

T/f Amerykańska ekipa jeździecka bę
dzie startowała na olimpiadzie na nie-

mieckich koniach, które zdobyła w

Niemczeeh. Amerykanie sądzą, że na

następnej olimpiadzie nie będą już star

towali 1 powodu braku koni. Niemiec-

kie konie są wszystkie stara.

Bil Veasie wygrał w hali nowo-

jorskiej «kok wzwyż 203 i % em, dru-

gim był Dave Albritton 201 cm, trzecim

Icving Mondschein 199 cm. Gz/wartym i

piątym miejscem podzielili Wisloc-

ki i Phillips po 198 cm. Ładna stawka.

• k Udział Ameryki w olimpiadzie w

St. Morita był najbardziej udtnym wy

stępem tego kraju w Limo wych OIITI-

piadach. Amerykanie wygrali co praw-

da olimpiadę w Lake Placid w 1932 10

ku, ale ni* chcf uważać tego ga suk-

ces, ponieważ igrzyska te były bardzo

słabo obsadzone przez Europejczyków.
Po raa pierwszy w historii Ameryka-
nie zdobyli złoty medal w narciarstwie.

• fc Tygodnik „Sportaweek" oskarża

lekarca nowojorskiej komisji bokser-

skiej, dra Nardiello o udzielanie infor-

macji o formie fizycznej bookmache-

rom bokserskim i sam wykorzystuje ba

dania do robienia wkładów.

Akademicy z Lublina
mistrzami ev hoitegu

Akademickie mistrzostwa Polski w

hokeju na lodzie, które odbyły się w

Warszawie w piątek, sobotę i nie-

dzielę, przyniosły tytuł drużynie lu-

belskiego Akademickiego Związku
Sportowego. W zawodach wzięły u-

dział zespoły Poznania, Lublina, To-

runia i Warszawy.

Wyniki poszczególnych meczów;

Warszawa — Poznań 4;i (0:0, 2:1,
2;0). Bramki zdobyli: Caban, Zułraa i

Troszok (2) dla zwycięzców oraz Ma-

zurkiewicz dla Poznania. Sędziowali;

Jałowy i Niewiadomski.

Lublin — Toruń 6:3 (id), lii, 4:2),
Bramki dla Lublina: Ciesielski (3), So

chał, Ignatowski, Biernacki po jednaj;
dla pokonanych Brzeski (2) i Plejew-
ski (1). Sędziowali prof. Paruszewiki

i Jałowy.

ie dni w Zakopanem
MfazdS i slalom przy €Bu±&§ frekwencji

Warszawa — Tontó 5:4 (2:9, U&,
3:2). Bramki: dla Warszawy Stra-

szak (2), Smosarski, Zdonkiewics i

Troszok po Jednej oraz Brzeski i Dy-
bowski po dwie dla Torunia. Sędzio»
wali prof. Paruszewski i jajowy.

Poznań — Lublia 4:3 {4(1, 0:1, 0:1).
Bramki: Pritnke, Ludwiczak, Dianott i

Sikorski dla Poznania oraz Cieślińcki,

Ignatowski i Sochal dla Lublina.

Toruń — Poznań 7:3 (1:1, 3:0, 3:2).
Bramki: Brzeski (5), Ceraficki (1) i Dy
bowski (1) dla zwycięzców oraz Si»

korski, Baranowski i Dzianott dla po-

konanych.

Lublin — Warszawa 4:2 (2:2, 0:0,
2:0). Bramki; Biernacki, Ignatowski,
Cieśliński i Sochal dla Lublina; Tra-

szek i Zułma dla Warszawy. Sędzio-
wali pro i. Paruszewski i Niewiadost*

•ki.

•

Końcowa tabela przedstawia aif •« -

stępująca

ZAKOPANE, 29.2 (tel. wł.) . W so-

botę i w niedzielę odbyły aię w Za-

kopanem zawody narciarski» o pu-

char Państw, Kolejek Linowych pod

protektoratem Ministra Rabanowskie-

&o.

W sobotę odbył iiąs przy wspania-
łej pogodzie bieg zjazdowy na trasie

długości 5,5 km, Trasa prowadziła

apod Obserwatorium aa Kasprowym
Wierchu do Kotła Goryckowego i

tzw. Żlebem nad Polakiem do Hali

Goryczkowej, skąd aartoatrad^ do

Kuźnic.

Do sawodów zgłoszono 122 panów,
£ których startowało 36, e ukończyło
SO.

W 1 konkurencji panów (klasa ogól-
na) pierwsze miejsce i puchar zdobył
Dziedzic Stefan (HKS Za! top.) w cza-

sie 8,16, 2) Stanisław Marusarz

(SNPTT) 8,22, 3) Jan Gąsienica Ciap-
tak (SNPTT) 8,24,5, 5) Klamerus

(Związkowiec) 9:10,5, 5) Łuszczak Sts

nislaw (Wisła Zakop.) 9:12, 6) Krzep-
towski Paniel Józef (SNPTT) 9:14, 7)
Kula Jan (SNPTT) 9:15,5, 8) Kazi-

miera Nowak (PKL) 9:16, 9) Karpiel
Stanisław (HKL) 9:17,5, 10) Wawryt-
ko Stanisław II (SNPTT) 9:18,5

W kategorii ,,0!dboy'ów" zwycię-

żył Hrobacz (Wisła) 9:40,5, W kate-

gorii Pracowników PKL pierwszym

by} Nowak Kazimierz w czasia 9:16

W konkurencji pań zwyciężyła Bu-

iakówna Anna (SNPTT) w czasie

10:20, 2) Wawrytkówna (SNPTT)

10:34, 3) Grocholska (SNPTT) 10:35,
4) Piątkiewicp (Wisła) 10:48, 5) Buja-

kówna Ewa (SNPTT) 11:9, 6) Hild-

tówna (SNPTT) 11:29,5. Zgłoszonych
było 21 pań, startowało 12, ukończy-
ło bieg ii. Trasa pań prowadziła 2

Kotła Goryckiego tą samą trasą, jak
trasa panów.

Zainteresowanie biegiem zjazdo-

wym b. duże. Na trasi® przyglądało

się ok. 1 .500 osób. Organizacja zawo-

dów pod przewodnictwa® iaż. Schnei

gerta b, fprawsst,

W aiedjfiel^i 29 bm. odbyt sił aa

•tokach Beskidu, również prsy wapa-

nialej pogodzie iłoneczaaj, alaioia, W

konkurencji penów atutowała 50 ea-

wodników.

Wyniki szczegółowe przedstawiaję filę
następująco: 1) Gęsieniet Ciaptak Jan

(SNPTT) 1:11, 3) Maruaars Jóeef

(SNPTT) 1:16, 3) Kozak Tadeu* (Wi-
sła Zakoip.) 1:19,5, 4) Kula Jaa (SNP

TT) 1:25, 5) Łuszeiyk Suniaław (Wi-
sła Zakop.) 1:26,5, 6) Ratkiewiez (SNP
TT) 1:264, 7) Szczepaniak (Widaw Za-

kopane) 1:27, 8) DobreyAskt (HKS Za-

kopane) 1:27,5, 9) Kwen (HKL Kra-

ków) 1:29, 10) V«wrytk« Staaidaw 1

(9MPTT) 1:38.

W KOUKOI-EAOJ? PAŃ ETARTOWILE ? E«-

w«dnit3<k. Z wycięły?* Buj&ówna Han-

ka (SNPTT) w ataaie 1:43, 3) Kodę!-
Taw (AZS Warasswa) 1:51, S)

Piątkiewiea (Wiała Zakop.) 2:13,5.

Zamlfiretovnmi» alalomass duie. Or-

ganizacja sawodów, jak w dniu poprzed-
nim sprawne.

1. Lublin

2. Warszawa

3. Toru*

4. Poznań

at. br.

13*

11(9
14:14

8:14

NOWY LOKAL
AUTOMOBILKLUBU

W sobotę odbyto «1« w Warszawie uro-

czyste otwarci» nowego lokalu Automobtl»
klubu Polski, przy ul. Noviy łwl«t SS.

Szarag przemówlań roipoęiąt praias
AP, mlnlatar konunlkscjl Kab«no*ski,
iMdlcreSleJqe eienlosta motoryzacji V

poiwoju Polski damokratyema]. Naetapnla
przemawia) «,-praza* Ragulskl, priadtt»
«lclala Aeroklubu. Yaełttklubu, Młsfc. I».

Mctecyklowseo oraz PUWF 1 PW, którae»

dalagat, ciyr. Asl^anas powfadzlał, to

dileń otwarcie nowa) sladrlby AP zbtagt
slq z powzięciem prrai CU* planu mete-

ryzacyjnego, w którym przewiduj* •!•
równlai produkcję 8»mechoc"óTT atała

wycł».

racovii

W pierwszym mecau goście 55grali przeciwnika w ostatniej tercji preypuś- j

poniżej swych możliwości, jednak to co

pokazali otworzyło oczy tłumnie zebra-

nej publićzjjości na' prawdziwy hokej:—
W Crscovii nie widziało się solowych
przebojów. Atakowano zbiorowo i KW
pjątkę" broniona. Nie wosystkim się po-

dobały ostre zagrania, lecz zapominano,
4e jest to dozwolone w każdej dziedzi-

nie eporlu. Mistrz Polski przewyższaj
gospodarzy przede wszystkim dobrą jafr
dą, tempem i taktyką. Legia przeciweta-
wiła ambicję. Wykorzystując zmęczeni®

W@rt& wygrywa z ZZK 2:0

POZNAŃ, 29.2 . (tel. w!.) . Warta —

ZZK Poznań 2:0 (2:0).

Bramki dla Warty zdobyli: Czap-

czyk i Sraólski, Oczekiwano z wielkim

zainteresowaniem piłkarskie derby
Poznania Warta — ZZK zakończyło

LIGOWCY KRAKOWA
KRAKÓW, 29. 2. (Tel. wł.) — W nie-

dzielę trzy ligowe drużyny grały aa

własnych boiskach z kluhami A-klsao-

wymi, xvygrywająe wysoka. Garbarnie

pokonała Koronę 10:0 (5:0), występując
w składzie ligowym bez Nowaka. Bram-

ki Gtrselili: Lasiewiez 5, Horyszewski 2,
Parpaji II 2, Skrzyński 1, Sęosiował Pał

ka.

Cyseovia — Dąjb-sfei KS 9:0 (2:0). —

Bramki: Szawczyk 3, Róisrikowski II

2, Radoń, B&bula, Jabłoński I po jed-
nej. Jedna scaiaobójczfc. Sędziował Ps-

KRAKÓW 29.2 (Tel. wl.) . Turniej slatkń®-
kl I koszykówki harcerskich klubów spor-

towych Łodzi, Kielc I Krakowa dał ns-

stępujące wyniki: siatkówka — Kraków —

Łódt 2:1, lód* — Kielce 2:1, Kraków —

Klelea 2:1. Pierw*!?® miajsse zajfll Kra-

ków, 2) tódi, 3) Kielc*.
Piłka koszykowa; Kięlę© — Kraków 44:«,

Łó«lź — Kraków 54:27, Łódt
^

Klalca
42:29. Pierwsza Łódt, 2) Kielce, 5) Kra-
ków.

HOKEJ W KRAKOWIE
KRAKÓW 29.2 (Tel. wl.) . W ma«u o

w,. . „ .
• ! wejścia do kia«v A OZHl legia pokona-

Washington Post nie wia-j^ x Pr2emyil9 w s,osunku 4:2.sportowego

rzy, aby Joe Walcott miał 33 lata. Po- • '^^'cZEKA* NA CRACOVIĘ
vich, wertując gtare roczniki, odkrył,' KRAK6VV 29.2 (Tel. wl.), Z powodu nie-

że Arnold Rgrmond Cream (prawdziwe przybycia hokeistów Wilkowice^ Zalnnleaiy

nazwisko W.f stoczył walkę 9 września

1930 r. w New Jersey jako zawodowiec...
^ Harold Osborne mistrz olimpiady

paryskiej w skoku wzwyż i dsiesięciobo-
ju, obecnie lekarz w Illinois twierdzi,
że obecni skoczkowie używają wadliwe-

go stylu (Osborne'a posądzano swego

czasu, że jego styl polegał na przytrzy-

mywaniu poprzeczki, aby nie spadała).

•jłr Newsy Lalonde menażer Montreal

Canadiens proponuje zmniejszenie ilo-

ści grac3y w drużynie hokejowej do pię-

Crocovla pertraktuje * KTH Krynica. Gq-
Scle wolą oglądać Crocovls u slebio.

W BASENIE KRAKOWA
KRAKÓW 29.2 (Tel. wl). W pływackich

mistrzostwach zimowych Krakowa plorw,
sze miejsce zajęła Wisła 950 p., P«ed
Cracovla 917, 3) AZS 473, 4) HKS 4B p, 5)
YMCA 47 p.

Z ciekawszych wyników p. Sanowskl
(AZS) 100 m st. dowolnym — 1:14,4. Szta-
tela 4X200 st. dow. panów trzeciej kla-

sy: AZS 14:39,0. Dobronowska 100 m »t.

klas.: 1:39,7. Jest to rekord Krakowa, nla

stety nie motę być zatwierdzony M

wzglodu na nieprzepisowe warunki.

Wisła pokosała Wiewyatf ¢:0 (2:0).
Bramki: Kohut 4, Flanek, Legutke po

jednej. Zwycięzcy wystąpili bes Gracze

i Cisowskiego. Sędziował Mohyła.

PIŁKA N02NA
W BYDGOSZCZY

IYDS03ZC4 29.2 (Tel. wl.). W niedzielę
przy pięknej pogodzie pierwszy treningo-
wy mecz piłkarski rozegrali na swyrn boi-
sku piłkarze Brdy mlądzy swoimi diuiy-
naml Pomorzanin — Brda 4:3 (1:0).

RA09MIAK - WISŁA 11:5

KRAKÓW 29.2 (Tel. wł.). Radonolak — Wi-
sła 11:5. WłaSelwy wynik powinien
brzmtać 14:2, lecz sędzia Mikołajczyk
urwał gościom conajmnlej 4 punkty choć
Gromala nlo przegrał z Sieradzanom, Ma-
tula z Krokiem, a Źblk przegrol i Kolkow-
ekifłi.

Wyniki pos?cs<5eólnych walk: w. musza

Prrybytnlewąkl wypunktował wysoko Ka-

lendę, w pflórkowej Grcmaia wygiął i

SlarscJzanem, w lekkiej I Czortak pokonał
Pijiciyfco, w drugie) parza Kosiński wy-

grał z Dudzikiem W póllrednlel Wf,sl«!<
pokonał przez t:. o . w I r. Piątkowski*? ,

który był przed wyliczeniem trzykrotnie
na deskach. Krok erzegreł z MuWła. V/
półcłęiklej KetkowsH nlo rozs»rzvgni)l
spotvpnlo ze tbiklenri. W osłslnle) T/n'ce
Bułtifiwstl pokonał no punkty Rys>a.

się zwycięstwem misirza Polski, War

ty, w stosunku 2:0 (2:0). Gra, która

na skutek rozmokłego boiska juocno

ucierpiała, stała, jak na początku se-

zonu, na zadawalającym poziomie.

Kondycyjnie Kolejarze przewyższali

Wartę, jednak akcje napadu ciągle się

rwały i skutecznoić Qraz dyspozycja
strzałowa pozostawiały wiele do 4y-
czeaia. Zawiedli: Polka aa prawyes

oraz Freja ca lewym skrzydle, Trójka
środkowa dobria pilnowana przez po

sriocniliów Warty, rzadko 'dochodziła

do swobodnego sirzału. Pomoc była

dobra, kryła dobrze i pchała atak cią

gle do przodu, W obronie wyróinił

się po przerwie Sobkowiak. Gołę-
biowski w bramce — zadowolił.

W drużynie Wsriy, która sagrak

ambitnie, Krystkowiak w bramce kil-

kakrotnie wspaniale inteiweniowsi. W

obronie dobrze zagrał Dudzik; pomoc

była aajlepszą cząśoią drużyny. Po

przsrwi® Sitkowski, grający w miej-
sce Danielaka, aie umiał się do po-

zostałej dwójki dostroić. W ataku wy

różnili się: Gendsra, niezmordowany

Czapczyk oraz Orłowski.

Bramki dla Warty padły w 39 i 40

minucie gry. Pierwszą zdobył Czap-

czyk z podania Orłowskiego, drugą
natomiast uzyskał Smólski, z podania

Czapęzyka.
Widzów ponad 6 tys. Zawody pro-

wadził sędzia Draber z Poznania, nię

popełniając błędów,

ciła isywiołowy atak, który pozwolił sa

aremisowamie meczu.

• —Składy drużyn:.,
Cracovia; Kapusta, Keearsycki, Wię-

cek, Kowalski, Palus, Woflcowski, Mar-

cliewczyk, Burda, Kopczyć^i i Jusfr

wics.

Legia i Lamer, Bromer, Bielawefei,
Krassowski, Celiński, Dolewski, Koper-
czyński, Maykow&ki, Świcarz, ślusarczyk
Szymański i Leonardziak.

Prowadzenie dla Legii zdobywa juiw
9 min. Bromer, lecz Graco via szybko
wyrównuje i prowadzi po strzałach Bur-

dy i Wolkowskiego (11 min.) . W cztery

minuty później Świcarz tdobywa bram-

kę nogę. Nieuznamie jej przeć sędziego
wywołuje burzę RR widowni.

ZZK GNIEZNO MISTRZEM KLASY A

POZNAŃ, 29.2 . (tel. wł.j . Decydu-

jące o pierwszym miejscu spotkanie
o mistrzostwo klasy A poznańskiego

okręgowego piłki ręcznej w koszy-
kówce męskiej pomiędzy rezerwami

Warty i ZZK Gniezno, zakończyły się

zasłużonym zwycięstwem Gnieźniaa w

stosunku 52:41 (26:23). Mecz o spadek
3 klasy A między ZZK IB i HCP prsy

niósł zwycięstwo drużynie poznań-
skich koiajarzy 23:22. Wobec równej
ilości punktów o spadku zadecyduje
trzeci® spotkanie aiiędzy powyższymi

RADOM MELDUJE

W gmachu miejscowego ZWM-u

przerabia się jedna z dużych sal, na

treningową salę bokserską. W lokalu

tym ustawiony będzie treningowy ring,
zainstalowane przyrządy do ćwiczeń.

Sekcja bokserska „Radoniiaka"

rozpoczęła niedawno zapisy młodzików,
którzy, po badaniu lekarskim, rozpo-

czynają racjonalny trening. Do tej pory

zapisało oię na treningi około ńO-ciu

entuzjastów boksu. Wszystko to sę, chłop
cy w wieku 15 —18 IEE.

HALA SPORTOWA
W GRUDZIĄDZU

W iSruazlfldzu odbyto się dzidki stara-

niu proz. nniasta Zygmuntowicza uroczysta
otwarcia Hall Sportowej. Następni* odby-
ły BIĘ zawody lekkoetlotyczn* i FLLAR

sportowych.
W lekkoatletyce eslągnitjto następując*

wyniki:
Penie 33 m; 1} Radzikowska 4,9 salo.

(SGKS), 2) Sikorska'5 eek. (SGKS), 4X5"
metrów: 1) SGKS I 21 sok., 2) SGKS II

21,6 s*k.
Panowie 30 m: 1) Krukowski 3,9 sek.

(SGKS), 2) Mrozow 4 sak. (GKS) Spsrta.
4X30 m: 1) SGKS 18 sok., 2) ZZK „Wisła"
19,4 sek.

W grach sportowych panie SGKS poko-
nały „Zjednoczeni?" Dydgoszęz 2:0 (15:12,
15:9).

W siatkówce męskiej „Zjednoczeni*"
Bydgoszcz pokonało „Ruch" (Grudziądz)
2:1 (15:5, 5:15, 15:9). W koszykówce go-

Sclę ulegli Ruchowi 35:28 (15'19).

Druga tercja — te drwię bramki Uff-

ler.e przes Woikowddego. Cnteovsa sta>

le przeważa, leei widać,' it pcdrći
biła swoje.

W ostatniej fazie gry rozpoozęta sif

prawdziwa walka. Legia zdobyła s>%

na najwyższy wysiłek i przypuszćzt
atak. Pierwszą bramkę zdobywa 4wi

carz (6 min.) Wynik podwyższa za mi-

nutę Kasprzycki (Cr.) dalekim pięk-

nym strzałem na 5:2. W kontrataku

Świcarz strzela i jest 5:3. Publiczność

dopinguje, a legioniści zdobywają
dwie dalsze bramki przez Kopercayfl-

skiego i Świcarza.

Sędziowali: Michalik i Jałowy. (CJ

W drugim meczu Cracovia nie mliła

ebyt wiele trudu, by wyższość jwg udo.

kumentować te& odpowiednią ilością
bramek. Wynik 8:2 (2:1, 4:1, 2:0) -ed-

powiadał stosunkowi sił i mógł ewen-

tualnie wypaść jeszcze korzystniej dU

gości, którzy po słabszej pierwszej ter-

cji rozegrali się i mieli pod kaidyns
względem wyraźną przewagę.

Dwie bramki, jakie stracili bisło-czer-

woni, były raczej wynikiem lekkomyśl-
nego odsłaniania własnej bramki, gdy4
przy grze na „ostrożność" nie byłoby do

szło i do tego. Cracovia mogła sobie je.
dnak pozwolić ns grę otwstlę, cnogłc

atakować, w piątkę, gdyi siła bojowa Ls-

gii byłe diabsas i opierała się conajwy.
żej na agrabniejsEyaa operowaniu !sr|ł-
kiem przes Bolewekiego.

W druż>ide Cracovii Maciejkm gtnaS
kilka doekonE^ych intemeqeji, obrona

dawała «obis r.eog&i 2atw« ?ad«, atefei

były równorzędnie gtożne, tymbardsiej,
Se Burda okazał nię w lepszej fornłia,
riii przed kilkoma tygodniami. Druiyaa
Cracovil starała eię grać sespołow*, sts--

Bująe nowoczesną metodę prostopadłych
podań erts ustawianie się pad bramki

dla dobijania etrzsłów. W tyeh warun-

kach nawet dobry indywidualnie Bro-

mer nie mógł wiele pomóc. Bremkara

Legii miał sporo szczęścia. Należałoby
go jednak oduczyć stylu, który go ma-

nieruje. Rzucanie się jest dobre w pił-
ce nożnej, w hokeju broni się kijem i

całym ciałem bez robinsonad.

Bramki dla Cracovii zdobyli: Mur-

chewczyk i Burda po dwie, Ktuprzyc.ki,
Więcek, Palus i Kowals-ki po jodnej,
dla Legii Koporczyński i Dolr.wski. Sę-
dziowali dobrze pp. Michalik i Jałowy.

SPORTOWA
,1 PALFAK; PIŁKA NOŻNA -- TEORIA I TOENjKft

fprzekJfid z węgierikieg!^

stroa druku 322, iluatr. 168, cena 63(5.—

ukazała się nak?ad",ra

Łódź, ul. Piotrkov/ska 47 Warszawa, Al. Pierwszej Armii WJ? J6
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Szkoła bierze kurs na sport! Chłopak zwariował na punkcie koksa
Bogaty program kuralorlum warszawskiego

Młodzież szkolna

zgrupowana w „Agrykoli"
YGNALIZOWANY prasa nas przed mctaOniczyi w «afcich sawodadi. Najdę-

bj miesiącem nowy kaerinwk władz

seiolnysh „ba aport"• 3»cxyn«być reali-

zowany na dwu cdcinkicb: organMS-
cyjnym i współzawodnictwa sportowego,

Bo sskół rozespano terminarz wiosen

„łych zawodów ni i gdzyszkoln y eh i do-

biegły końca prace przygotowawcze dla

utworzenia w Warszawie pierv/szego
Międzyszkolnego Klubu Sportowego
j»od nazwę „Agrykola".

Jeżeli idzie « kalendarzyk imprez
^łortowych to przyznać trzeba, śe wi-

ehlan dyscyplin jest szeroki. Ze wzglę-
<da na że impres7 międzyszkolne dla

anłodzaeiy eskolt»«j powinny i mittaą
osiee pierwizeńtw« przed uczestnictwem

w żmyeh impresach podajemy ga w «a-

W picwwyro tygodni* nu

mpea odbędą
ołę ea terenaeh Zalesia Górnego pi<*w-
OEC po wojnie zawody narciarskie, ofcej-
tsrające biegi S i 9 klin dla chłopców
®r« 31⁄2 kim dla dziewcząt. Prócn bie-

gów indywidualnych program przewi-
duje biegi sztafetowe 4X3 kim. Ubie-

głej i tej ri?7i7 przeprowadzono dzie-

siątki kursów szkoleniowych, i przez

Komisję Wczasom i przerz organizacje
młodzieżowe, spodziewać się zatem na-

łoży tłumnego obesłania tych zawodów,
« ile «ekodenie — Ado jakieś rezultaty.

15-ega marca widownią zmagań mło-

Jii«śy szkolnej będzie sala YMCA, w

której octbędą Mę pierwsze powojenne
oaiatrzoatwa szkół męskich w skokach

przsrt przyrządy. Zainicjowane rok te-

rnu przei gim. km. Reytana zawody
gimnastyczne dowiodły, ie już około

10 azkół męskich i 5 żeórftich może

kawsae, te propan «awodww mfjikb
jsot łatwiejaay od obowifakawyek «fce-

I kó<w dla dziewcząt.
18 i 11 kwietnia w bseenie YMCA

odbędą się zawody pływackie ocscki-

wane z, ogromnym zaciekawieniem nie

tylko przez semą młodzież i aricoły,
ale przez zorganizowany sport pływac-
ki. W zawodach męskich tytułu broni

gimn. im. Rejtana, w szkołach żeńskich

gimn. im. Curi« - Skłodowskiej-

24 kwietnia zaczynają się zawody
piłki nninej. O nitłi nie ma ee pisać,
ho i tak ściągną rekordową ilość agłe-

8 i 9 maja — drugie zawody pływac-
kie tym fezem pod hasłem: masa i Mył.
Wyścig nkół w Boid • agł*8Mnyeb ucz-

ni órr i neseimc ma ta wtJzięeane pole
do ujawnienia się. Spodziewamy się
udziału w tych ««wodach około 800

daiewcząt, bo tyle mniej więcej korzy-
i z basenu YMCA.

10 i 11 maja to daty rozipoezęcia za-

idów w siatkówce. Tytułów bronią
(łwie szkoły ogólmo k.-c-.tałcąre: gim.
im. Em. Plater z Zalesia (żeńska) i gimn.

Lka — Kuli (męska) — ale rok

194« przyniesie zapwwnc „zamach -ta-

nu" ze strony coraz mocniejszych ze-

społów szkól zawodowych.
19 maja zacznie się jordanka (Ha

s/ikół żeńskich a 23 maja koszykówka
dla twkół męskich. Obie gry w roku

ubiegłym zprommizily małą ilość szkół

5 wzgl. 9, spodziewać nię iwilcży, że

obecna wiosna podwoi ilość zespołów.
Ostatnie dni maja przynoszą wresz-

cie drużynowe zawody lekkoatletyczne
męskie i żeńskie. Przypuszczamy, że

w tyra roko sawotłom tjnsa nada się

feardriej Ttgywły charakter i argaei-
aaeja będsie «piaimicja».

Nowośeif w . tym keiendarzykn jeat
ta, ie obowięsoje on nie tj&o Waraea-

wę,
- ale wmystkie szkoły na terenie

Szkolnego Okręgu Warssawskiego.

Wiersyiny, it |Kvwatt}i bm mmc-

drie.

Obok tęga programu międzyszkolne-
go, że się tak wyrazimy lokalnego, nala-

ła się bogaty program międzymiasto-
wy, który realizować ma świeżo pow-

stały M.K.S .

— Warszawa. Na pierwszy
ogień pójdą zawody i M.K.S . Lublin,
które odbędę się w maju. Poprzedzi je
dwudniowa wizyta w Warszawie reęro-

zeotacji szkolnej Krakowa w kony-
kówee i siatkówce.

(Oz*)

Z 8-letniego brzdąca - konkurent Louisa

T ELEGRAFICZNA wiadomość z da-] kraju i szykuje się do zdobycia naj-
lekiego Johannesburga priyiiiosła j wyższych lańrów lyokserakich.

sochą informację, ie Stefan Olek prze-

grał na punkty po 10 rundowej walee z

Jobnny Ralphem, miefa-zeat wszechwag
Unii Pofcidńiowo - Afrykańskiej.

Dla polskiej publiczności oaoba" Ralp-
ha jest albo mało, albo'.wcale'me znana.

Latem 193« roka do szkoły bok««r-

skiej, prowadzonej przez byłego mistrza

Południowej Afryki Me Longhlina przy

szła pewna energiczna niewiasta prowa-

dząc za rękę silnego i nad wiek wyro-

słego chłopca. Brzdąc liczył sobie 3 lał.
— Chłopak zwariował na punkcie

boksu — zagaiła matka Ralpha —

mę-

esy mnie całymi dniami, aby oddać go

na naukę. Zaopiekujcie się nim, może

coś z niego wyrośnie!
Tak zaczęła ńę kariera bokserska

rhłopea, który dzisiaj jeat mistrzem «we

Gdy nadeszła wojna, Ralph został zmo

bilizowany i wraz ze swym oddziałem

brał udział w kampanii afrykańskiej i

włoskiej zajmując się z zapałem, w. chwi

lach wolnych od służby, -

awym ulubio-

nym . agartem. We Włoszech' zdobył ty-
tuł mistrza wojsk alianekieb w wadze

ciężkiej i odbył nawet-jedną walkę
snarringpwą z semym Joe Louieem, któ-

ry w łym ezasie odbywał tournee po wło

skim teatrze wojennym.

— Ten. południowo - afrykański .chło-

pak ma w swej prawej siłę działa o ka-

librze 88 milimetrów — oświadczył
mistrz świata po sparringu — będę z

niego ludzie!

A trzeba zaznaezyć, że sparring odbył
się w 16 unejowyeh rękawicach, które

Liga koszykowa

Leader YMCA (Łódź) pokonany przez ZZK (Poznań)
TUR łódzki był w Warszawie, ale nie grat

Wizyta koszykarzy łódzkiego Turu w ligi w sobotnim spotkaniu z poznański-
Warszawie, który przyjechał na mecze ! mi kolejarzami, którzy odnieśli w peł-
ze Zniczem i AZS, zakończyła się fia- ' ni zasłużone zwycięstwo 54:39 (22:18).

skiem, bowiem łodzianie nic rozegrali
ani jednego spotkania. W sobotę Tur

miał Jtriić z AZS, ale PZPR ze względu
na mi/.inł Bartosiewicza w reprezenta-

cji PoKki przeciwko CSR w siatkówce,
przełożyło to spotkanie na niedzielę,
wyznaczając Turowi jako przeciwnika

Przez większość pierwszej połowy pro-

wadzenie przechodziło z rąk do rąk i

dopiero ostatni zryw ZZK pozwolił mn

objąć prowadzenie czterema punktami.
Po zmianie stron YMCA-rze wyraźnie
opadli % sił co w pełni wykorzystali
poznańczycy, powiększając swój zasób

na sobotę pruszkowski Znicz. Pruszko-j do 15-tu punktów. Doskonała dyspozy-
wianie nie mieli w sobotę kompletu i 1

cja strzałowa Grzecliowiak* w głównej
ria mecz nie zjawili się, motywując ' mierze przyczyniła się do lak wgpania-
zbyt późnym zawiadomieniem, j łego zwycięstwa.

W niedzielę PZPR znów zmienił dru- i Spotkanie sitalo na b. dobrym pezio-

żyny i Tur miat spotkać się ze Zniczem j niie, a wszystkie kosze, uzyskane przez

(znów sprawa udziału Bartosiewicza w j obie strony, były wykończeniem prze-

druiyny ligowe nie zachwyciły
Ćwierćfinały rozgrywek o puchar

WOZPN im. Smolarka i Syrzyckiego
aie przyniosły niespodzianek.

Drużyny ligowe Legia i Polonia, '

choć odniosły wysokie zwycięstwa, I

aie zachwyciły. Poziom wszystkich
1

spotkań pososlawia}.. wiele do żyozs-

aia. Jedną z przyczyn, był niewątpli-
wie b. zły stan boisk.

ZNICZ — SYRENA 2:3 (2:2) j
Gospodarze prowadzili, do 25 min. '

2:0 ze strzałów Zawiślaka II, choć

Syrena posiadała znaczną przewagę, i

Wynik do przerwy ustalili Parol (26) I

i Obacz (32 min.) . Po zmianie stron i

gra jest zupełnie równorzędna. Zwy

najzupełniej równorzędna. Na plus Mary-
montu trzeba zaliczyć, że nie zląkł się
przeciwnika i do końcowego gwizdka
prowadził grę otwartą. Bramki zdobyli: Cy-
ganik (2) w tym jedną z karnego, Szaflar-

ski (2), Oprych, Szymański i Górski po

jednej dla Legli i Olszewski dla pokona-
nych. Zawody prowadził Aleksandrowicz.

reprezentacji Warszawy na mecz z Pra-

gą). Tym razem dla odmiany zrezygno-

wał ze spotkania Tur, wobec czego przy

znano zwycięstwo Zniczowi w. o . 20:0.

Kierownik zespołu łódzkiego mówił,
że został o zmianie przeciwnika zawia-

domiony za późno, a co do wyniku spot

kania ze słabszym przeciwnikiem, niż

AZS, jakim jest Znicz — nie miał pew-

ności zwycięstwa.
POZNAŃ, 29.2 (Tel. wł.) . Leader ta-

beli. łódzka YMCA poniosła pierwszą
porażkę w rozgrywkach o mistrzostwo

myślanych akcji, kilka zaś koszy Grze-

chowiaka, Maleszewskiego i Ulatowskie

go były „majstersztykiem".

W drużynie łódzkiej wyróżnili się:
Maleszewski i Ulatowski, którzy razem

zdobyli 24 punkty. Dowgird był tym
razem pieczołowicie pilnowany przez

Śmigielskiego.
Z drużyny poznańskiej na specjalne

wyróżnienie zasługuje dobrze strzelają-
cy Grzechowiak. Dobrze zagrali rów-

nież Kasprzak i Kolaśnicwski. Śmigiel-
ski w defensywie był bardzo dobry, pa-

raliżując Dowgirda, jednak w ofenzy-
wie grał znacznie słabiej. Jarczyński w

pierwszej połowie pod względem strza-

łowym był słaby, w drugiej natomiast

stanął na wysokości zadania.

Punkty dla ZZK uzyskali: Grzecho-

wiak 28, Kolaśniewski 16, Jarczyński 8,
Śmigielski 3, Kasprzak 2. Dla YMCA:

Maleszewski 15. Ulatowski 9, Barszczew-

ski 3, Dowgird 5 i Żyliński 4.

do pewnego stopnia silęneutralizują
uderzenia.

Ralph zakończył wojnę w stopniu ka-

prała i pa zdemobilizowaniu wrócił da

swego przedwojennego fachn. Znów . z»,

czai pracować jaka mechanik w wiel-

kiej fabryce lokomotyw, • wieczorami

szedł na salę treningowi-
W tym okresie grono przyjaciół zaea*

ło mu sugerować, aby przeszedł na pn.

fesjonalizm. Ralph zarabiał w fabrycsl
funtów tygodniowo, a każda walka m».

gła mu przynieść setki. Po krótkim na-

myśle południowo - afrykańczyk poszedł
za raiłą przyjaciół.
. Pierwszą swą walkę, jako zawodo-

wiec, zakończył już po 105 sekundaeb,
nokautując 200 kilowego BiUe Horna.

Od tej chwili zaczęło się nieprzerwana
pasmo sukcesów, ukoronowane attatsim

zwycięstwem nad Olkiem. Przed Ralp-
hem otworzyły 'się perspektywy walki •

tytuł mi stras Imperiom Brytyjskiego, a

w razie pokonania Waodcoeka nawet •

ktnaf pt Jm Louisie.

Johnny Ralph waży 85,5 kg, ni 241

cm wzrosła i liczy sobie 24 lata. Jak*

zawodowiec stoczył 13 walk, wygrywa-

jąc siedem przez k. o. Jego najmocniej-
szym punktem jest potężny cios z pra-

wej, najsłabszą zaś stroną — brak sa-

modzielnego myślenia w ringu.

JN'ie jest to zresztą tragedią, powszech
nie bowiem wiadomo, że dobrzy sekun-

danci to 50 proc. sukcesu. Nawet z rogu

Joe Louisa rozlegają się w czasie wal-

ki gromkie okrzyki sekundantów, któ-

rzy kierują akcją mistrza świata. Naj-
ważniejsze, aby bokser słuchał, a nie

prowadził walkę według własnego zda-

nia, A Ralph podobno jest bardzo po-

słuszny. (gw)

.SZPAGATY"

PAROLETNICH DZIEWCZYNEK

Szturmowca 13:3, team Szturmowiec-PZL 10:6
RZESZÓW, 29.2 (Tel. wł.) . Dwukrot-

ny występ bokserów Grochowa z War-

szawy w Rzeszowie wypadł dla pięścia-
rzy stołecznych pomyślnie. W sobotę

ciężył na punkty Świderskiego, a w

półśredniej Majewski — Fabiszewskie

go.

W średniej walka Kolczyńskiego z;i. , ,, . „ , . rzy sLuiecznycn poinysmie. w

dęską bramkę zdobył dla drużyny „ ,. . ,_ .

warszawskiej Hauton ! Grochow pokonał Szturmowca wysoko Banasikiem trwała krótko. Kolczyński
13:3 w niedzielę team PZL — Szturmo • znokautował swego przeciwnika już
wiec 10:6, w I

Wyniki meczu Grochów — Szturmo-

W powrotnej drodze do Warszawy
samochód Syreny zderzył się z tak-

sówką. Zawodnicy nie odnieśli poważ

aiejszych obrażeń.

SZURA — GROCHOW 1:2 (1:0).
Bzura uzyskuje prowadzenie już w 2 m.

ie strzału Zeczkowskiego. Długotrwale
usiłowania' zespołu milicyjnego, dążącego
do zmiany wyniku, przyniosły rezultat do-

piero w drugiej polowie spotkania. Bram-
ki dla zwycięzców zdobyli Ryszkowski i
Galant.

POLONIA — JEDNOŚĆ 5:1 (1:1).
Początek meczu należy do jednoicl, któ-

ra prowadzi 1:0 ze strzału Stolarczyka. Wy-
równał <r 22 minucie Pruski z rzutu kar-

nego. Po p. -orwie Jednoić op
, ada z sił

I inicjatywę piiojmuje Polonia zdobywa-
jąc bramki przez: Szularzo (3), Ochmań-

skiego (1) i Woźniaka (1).
LEGIA — MARYMONT 7:1 (4:1).

Drugi zespół ligowy zaprezentował się
gorzej niż ile. Wysoki wynik tłumaczyć na-

leży jedynie lepszą techniką. W polu gra

WARSZAWA — GDAŃSK POD ZNAKIEM

ZAPYTANIA

Wobec tego, ie 14 marca MKS rozgry-

wa mecz vi ramach spotka,•S finałowych o

drużynowa mistrzostwo Polski, Gdańsk nie
może wystawić swego najlepszego składu

i prawdopodobnie nie ' dojdzie do pro-

jektowanego w dniu 14 marca spotkania
pomiędzy Warszawą a Gdańskiem. sto-

>:.-y.

W półciężkiej Archadzki rów-

nież znokautował wir. Porka, nato-
w,ee: I miast w wadza ciężkiej rzeszowianin i

W muszej Patora zwyciężył na' Motyka znokautował w I r. Woźnia

punkty Przybylskiego, w koguciej i ka (Grochów).
Szadkowski na punkty Puca, w piór-1
kowej Sobkowiak zremisował z Do- j

Wyniki meczu niedzielnego:

, . ,.. ,,, T, , ,

W
muszej Patora nie rozstrzygnął

brosielskim, w lekkie, Komuda zwy-, waik; g S„d0i w kogucjej Szadkow.

ski uległ wysoko na punkty Schoen-

Moskiewski Klub Dynamo ma doskonale rozwinięte sekcje młodzieżowe, będą-
ce nieivyczerpanym materiałem rezerw dla zespołów reprezentacyjnych

Na zdjęciu małe dziewczynki te czasie wykonywania trudnych ćwiczeń

gimnastycznych.

w robiiimoyish mistrsesfiwnek Feliski w pływaniu

Juniorzy Polonii
wygrali łrójmecz

pływacki
Na pływalni warszawskiego AZS odbył

się trójmecz juniorów Polonia — AZS —

Skra, z udziałem 32 zawodników, z któ-

rych najmłodszy miał 13 lat. Turniej przy

niósł zwycięstwo Polonii 1
AZS 79 pkt. i Skrą 4B pkt

Wyniki: 100 m dow.: 1) Grzegżółka
(AZS) 1:29.6 — 2) Ratajczak (Pol) 1:33,4;
3) Kowalski 1:33«. Na 40 m dow.: 1)
Grzegżółka 50,8 , 2) 14-letni Kowalski (AZS)
51,0. Na I00 m klas.: 1),Breiter 1:33,3, 2)
Śliwiński (obaj Pol.) 1:3e,2 . 3) DobnostaJ-
ski (AZS) 1:37,8. Ni 10 ni ^las.: 1) Brei-
ler 47,4, 2) Paprocki 52,0. 3) Rachalowski

(obaj Skra) 52,0. Sztafeta 3X*0 zm.:

1) Polonia 1:37,9 , 2) AZS 1:43.2, 3) Skra

2:07,8. Sztafeta 5X*0 st. dow.: 1) Polo-
nia 2:34,2. 2) AZS .2:12,8 , 3) Słcro 2:49.8.

tagowi, w piórkowej Sobkowiak zwy-

ciężył na punkty Żaka, w lekkiej Tom

czyński — Sypniewskiego, w półśred-
niej Majewski wysoko na pkt. — Ga-

ca. W średniej Kolczyński w I r,

zwyciężył Kościółka przez techn. k.

o„ w półciężkiej Archadzki zremiso-

wał z Klaczkowskim, w ciężkiej Woź-

pkt pr/ed Pokonał na punkty Łopackiego. : s,ans s, Y|em klasycznym w granicach re-

Najładniejszą walkę stoczył Archadz-^ kordu Polsld ' uz V,ku ^ cwVnik 1:34
-

ki. O Kolczyńskim trudno coś powie- I Wy ,?
iki " na ' 0we P0 ""^ 0 »^ kt""=u-

j'ł rpncil:
dzieć, ponieważ w obu meczach wal-

czył zbyt krótko, mając zresztą prze-

ciwników słabych.

POZNAŃ 29.2 (Tel. wł.) . Dwudniowe ro-

botnicze mistrzostwa Polski w pływaniu
zakończyły się sukcesem drużyny RKS San

Poznań, który w ogólnej punktacji zajął
pierwsze miejsce, zdobywając 68 punk-
tów, przed Elektrycznością Warszawa 66 p.

Gromem z Gdyni 55 p.. Silą z Glszowca

33 p.,' HCP Poznań 24 p„ OMTUR Ostro-

wiec 5 p. i Brdą Bydgoszcz 1 pkt.~
Na wyróżnienie zasługują wyniki Maich-

lewrkiego na 100 i 200 m st. dow. 1:05,9
i 2:30,2. Malicka (San) w sztafecie 3)'100

stylem zmiennym przepłyneła swój dy-

AiA ŁŹEŃST WO MISTRZAMI POLSKI

Jadwiga i Janusz Kalbarc^wie idoóy li rzadki rekord dzieląc sie. tytuł,,,i
mistrzów Polski w łysi? Carstwie wyieigoi^/m

ŁKS-Zjednoczone 3:1
ŁÓDŹ, 29. 2. (Tel. wł.) Rozegrany

dziś w Łodzi towarzyski mecz piłkarski
między ligowym zespołem ŁKS-u a A-

klasowym klubem Zjednoczone zakoń-

czył się zwycięstwem ligowców w stosun

bu 3:1 (1:0). Gra toczyła się na cięż-
kim i mokryw terenie, tak że truduo

jeat w tej chwili oceaiić formę, jaką re-

prezentują - poszczególni zawodnicy. —

Bramki dla ŁKS zdobyli: Łąex 1, Ho

gendorf 2. Dli Zjednoczonych — Grea-

dzieL

Wypada .zasnacsyć, że kierownictwo

ŁiCS-u, moohijąe awój skład na

iłów" punktów ligowyeh, ezynił pewne

| eksperymenty w piętce ataku; Tym ra-

; s«ai próbowano Barana na środku. Ba-

ra-Ti jednak wobec ciężkiego terenu nic

'"ógł rozwinąć pełnej inicjatywy. W <,-
U onie szczególną uwagę zwracaliśmy nu

jrę Włodarczyka, który często klął nie-

: posłuszną piłkę, wędrującą po jego wy-

kopie w miejsce najmniej bezpieczne,
I (A co będzie a miejscem w reprezenta-

cji? PRA?p. Red.).

Konkurencje męskie: 400 m st. dow..: 1)
Marchlewski (Gr) 5:40,3 , 2) Czuperski (El.)

I 5:44, 3) Szatron (Gisz.) 5:55,7. 100 m st.

grzb.: 1) Dłucik (Gisz.) 1:21, 7) jabłoński
I (El.) 1:21,5 , 3) tabędzkl (San) 1:26,2 . 100

| m st. klas.: 1) Jarecki 1:26,1, 2) Popra-
wlak (obaj HCP) 1:26,6 , 3) Jabłoński (El.)
1:27,9. 300 m st. zmień.: 1) Jabłoóski (El.)
4:40, 2) Łabfdzkl (San) 4:57,2 3) Hoff (San)
4:57,8. 200 m st. dow.: 1) Marchlewski

(Grom) 2:30,2, 2) Czuperski (El.) 2:37,6 , 3)
Strzyżyk (Gisz.) 2:43,5. 200 m st. klas.:

1) Jakówko (El.) 3:06, 2) .Jarecki (HCP)
3:11,2 , 3) Zawadzki (Grom) 3:12.3. 100 m

st. dow.: 1) Marchlewski (Gr.) 1:05,9, 2)
Szatron (Gisz.) 1:09,5 '3) Małecki (Sari)
1:09,6. Skoki z trampoliny: 1) Lesiński

(HCP) 66,50 pkt.
Sztafeta 4X100 m st. kias.: 1) El.) 5.45,8,

2) Grom 5:56,5 , 3) HCP 5:59. Sztafeta 3><

X100 m st. zm.: 1) Elektryczność 4:02,4, 2)
Siła Giszowlec 4:03,2/3) Grom 4:05,2. Szta-

feta 5X50 st. dow.: 1) Elektryczność
2:35,5 , 2) Giszowlec 2:37,6 3) OMTUR.. O-

strowiec 2:37,6.

Konkurencja żeńskie:

100 m $t. dow.: 1) Żurkówna (San) 1:26,5 ,

2) Malicka (San) 1:27,2 3) Kłosówska (Gr.)
1:34,1. 100 m st. klas.: 1) Malicka (San)
1:40,5 , 2) Zalewska (Grom) 1:48, 3) Skotni-

cka (San) 1:51,1: 100 m st. grzb.': 1) Bu-

dziszówna (Grom) 1:37,5 , 2) Malicka (San)
1:39,5, 3) Żurkówna (San) 1:44,6 . Sztafeta

3X100 m it. zm.: 1) San 4:54,6 , 2) Grom

I 5:02,3 , 3) Grom II 5:20,6.
W rozgrywkach waterpolowych pierwsze

miejsce zajęła Elektryczność Warszawa

przed Sanem - .Poznań, Silą Giszowiec. i

HCP Poznań. Wyniki finałowych spotkań:
Elektryczność. — San. 5:1 (2:1). Giszowiec
HCP 5:0 w. o. .. „v

OMTVR owcv W CZOŁńlTCE ŚLĄSKIEJ KL. B

• P. Adam - Kowalski — Poznań. List 'Pana

przeczytałem z należytą uwagą. Przykro
mi, że uważa Pan za możliwe, by tego

rodzaju aspekty odgrywały jakąkolwiek
rolę. Trudno mi w tym miejscu odpowie-
dzieć r.a wszystkie żale, gdyż byłoby
zbyt wiele zadrażnień. V/ razie bytności
w Warszawie czekam na wizytę. Mogą
Pana dziś już zapewnić, że drogi myślo-
we klubu o który Panu chodzi są zupeł-
nie fałszywe, jak i całe podmalowanie tła

K. Momgowski — Bydgoszcz. Dziu-dzitsu

jest sportem japońskim nie ma nic wspól-
nego z pitką nożną, chyba, że któryś z

piłkarzy zechciałby (iżyć metody tej jako
samoobrony. Wyszłoby mu tó Jednak —

ni*, na zdrowia- Zwracamy uwagę na za-

mieszczone w numerze dzisiejszym ogło-
szenie, odnosi się do podręcznika, o któ-

ry Pariu chodzi.

1K — Piastów. Nie wiemy o co Panu

chodzi. Możemy zapewnić, że nie był Pan

pierwszym odkrywcą „drugiej ligi". Gdy-
byśmy odpowiadali listownie na wszyst-
kie listy, jakie przychodzą do Redakcji,
musielibyśmy do tego celu wynająć spe-

cjalną korespondentkę. W sprawie poru-

szonej również-przez Pana mieliśmy tyła
pism, że wydrukowanie ich wymagałoby
wydania' specjalnego numeru. Argumenty
naogół zbiegały się.

Lech Groch. — Wanzawa-Praga. Listę,
o którą Panu chodzi "znajdzie łan w nu-

merze z dn. 26 lutego. Dziękujemy za po-

zdrowienia. •

Zenon Tryb. — Sopot. Rozdział głosów
na walnym zgromadzeniu PZPN oparty jest
na następującym kluczu:

Każdy klub, należący do . danego okręr
gu, obojętnie czy Ligi A, B lub C klasy,
o, ile rozegrał przynajmniej 75 "pfrocęnt
spotkań mistrzowskich wyznaczonych ofi-

cjalnym kalendarzem, daje okręgowi 1/5
punktu. Za 5/5 punktu okręg otrzymuje je-
den głos na zebraniu.

Stąd przewaga tych okręgów, które ma-

ją wielką ilość zrzeszonych klubów.

W drugiej sprawie radzimy zwrócić sią
bezpośrednio do PZPN — Warszawa,

-

Al..

Stalina 34. • -

Marian Fejo. — K«pno. Prosimy o nade-

słanie kilku krókich wiadomości tytułem i

próby.

Cezary Wil. — lublin. Ciąg dalszy mi-
strzów Olimpiad zimowych. Bieg 18 km' —

Hauo (Norwegia), Grottumsbraaten (Nor-
wegia), Utterstrom'^Szwecja). Bieg 50 km,
Haug (Norweęfia).- Hedlund (Szwecja), Sa-
arinen' (Finlandie). Sztafeta 4><10 km —

wprowadzona dopiero w-1932 roku — Fin-
landia. Łyżwiarstwo:- 500 m

— Jewtraw

(U.SA), Thuribe.rg (Finlandia), Shea (USA).
1500 m

— Thunberg (Finlandia), Thunberg
(Finlandia), Shea- (USA): 5000 m

— Thun-

berg (Finlandia), Ballangrud (-Norwegia),
Uaffee (USA). 10.000 m

— Skutnabb (Fin-
landia), odwołane z powodu odwilży na

Olimpiadzie 1928 r. Jaffeę (USA),! bobslej
czwórka - Szwajcaria, USA. USA, bobslej
dwójka — wprowadzono dopiero na Olim-

piadzie 1932 r.
— USA.

Młoda, nadzwyczaj ambitna drużyna KS OMTUR 22 Mała Dąbrówka należy do

czołowych klubów kł. B Śl.OZPN i jest najpóźniejszym kandydatem na mi-

strsa tej klasy w wundzie wiosennej
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