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Sukcesy drużyn
Cracovia — Warta 2:0

A. WINT BIEGA 800 M W 1.491

Nasz specjalny wysłannik red. T. Maliszewski telefonuje z Poznania:

POZNAM, 14.3 . Cracoyia — Warta 2:0 (2:0). Bramki dla Cra-

covii zdobyli: Różankowski w 21 min. i Poświat w 45-ej. Sędzia
p. Terlecki z Gdańska, widzów 10 tys.

Cracovia: Rybicki, Gędłek, Glimas, Jabłoński I, Parpan, Jabloćsk

U, Bobula, Poświat, Szewczyk, Różankowski U, Szeliga.
Warta: Krystkowiak, Wajs, Dusik, Kazimierczak, Groński, Danie-

lak, Gierak, Gendera, Czapczyk, Orłowski, Stnólski.

Bilans spotkań ligowych Warty z Cracovią mówi o 12 zwycię-
stwach poznańczyków, ośmiu biał oczerwonych i jednym remisie.

Tak było tv ś. p . lidze z lat przedwojennych. W klasie państwowej
postanowiła Cracovia rozpocząć rachunek od wyniku dodatniego
i postanowienie swe spełniła.
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ten wggral
Wisła (Kraków) — Polonia (W-wa)

6:0

Legia (W-wa)—Polonia (Bytom) 3:2

Wariat {Poznań) _
CracoTia 0:2

Widzew (Łódź) — ZZK (Poznań)
4:3

Ruch (Chorzów) — Garbarnia (Kra
ków) 1:0

Rymer (Rybnik) —' AKS (Cho-
rzów) 0:4

Tarnovia — Łódzki K. S . 2:1

Zwierzyniecki — Podgórze 1:1

Concordia — Naprzód (Janów) 2:2

Naprzód (Lipiny) — Huta Pokój 3:2

Warta (Poznań) — Tęcza (Łódź)
11:5

Łódzki K. § .

— Milicyjny (Gdańsk)
11:5

Leningrad 3:2

w tenisie
Czołowi tenisiści czechosłowaccy,

którzy są obecnie w Leningradzie, ro

pograli mecz z reprezentacją tego mia

sta, wygrywając go 3:2.

Oto wynik spotkań:

Drobny wygrał gładko z Nehrebec-

kim 6:2, 6:2, Cernik z Kudriacewem

6:3, 6:3, Miskova po walce z Walni-

mową 12:10, 9:7. Natomiast Siba przej
grał z Majdańskim 0:6, 4:6, a Straubo

'>7a z Korowinową 4:6, 4:6.

LIGA ANGIELSKA

LONDYN, 14. 3. (Tel. wl) Arsenał—

Evertan 2:0. Blackbunn — Portamouth

1:0. Chelsea — Charlton 3:0. Grimsby—
Stoke City 0:0. Huddersfield — Mid-

delsbourgh 2:1. Manchester City —

Burnley 4:1. Sunderland — Preston

Nord EtmI 0:2. Wolverliampton —Shef-

field 1:1.

Gdy spotkałem krakowskich przyja
ciół przy śniadaniu, nictylko apetyty,
ale i nastrój był dobry. Wierzono we

własny kondycję, skuteczność nauk no-

wego trenera slawisty praskiego, Bruha,
i... nadrabiano miną by dodać sobie

animuszu.
— Własne boisko jest wielkim atutem |

— powiedział prezes Cracovii p. Żura
—" 'ale zobaczymy.

ZASŁUŻONE ŻWYCIĘSIW
i po dwu godzinach zobaczyliśmy. Zo

baczyliśmy zwycięstwo Cracovii nad ze-

szłorocznym mistrzem Wartg w stosun-

ku 2:0^ Słuszności zwycięstwa nikt nie

negował, nawet widownia poznańska.
Umiała ona zdobyć się na obiektywizm
i kilkakrotnie oklaskiwała gości przy

otwartej scenie, a przy zejściu z boisk
— dała również wyraz uznania.

— Czy był pan zadowolony z gry? —

pytają mnie uradowani zawodnicy Cra-

covii po zawodach.

Odpowiedź nie jest prosta. Należy pa

miętać, że był to mecz inauguracyjny,
że pierwsza walka o punkty wywołuje
specjalne obciążenie nerwowe, no i... do

piero teraz wyjdą na jaw wszelkie braki

i zalety. W tych warunkach trudno od-

powiedzieć na tak obcesowe pytanie, czy

byłein zadowolony z gry. Naogół tak.

Tylko kochani panowie z jednej i dru-

giej strony : po co te różne drobne, zło-

śliwe fauliki? Czy nie szkoda własnych
nóg i ciała kolegów z naprzeciwka?

(Dalszy ciąg na str. 3-ej)

Czaru i- jciioiiie.i w sreUiucli (lyslu.i*
Murzyn A. Wint rusza ze startu. N

Olimpiadzie ma startować (minio zubi'

gów Anglii) w. burwach Jamaiki.

ŁKS bez konkurencji
Nowy triumf bokserów Łodzi

ŁÓDŹ, 14.3 . (tel. wl.) . ŁKS — MKS 11:5. Pięiciane ŁKS odnfefli

godnie x naszymi przewidywaniami powtórne zwycięstw» uć

swym najgroźniejszym rywalem. ; Tym razem łodzianie pncprowa-

dzili jedno tylko strategiczny przesunięcie: Pisanki pneazedł do pól
ciężkiej, a w średniej zastąpił g® Rychłehfci. Maaewr C«a oda! aię
jednak tylko dzięki analogicznej kombinacji gdańskich milicjantów,
którzy awansowali Szymankiewicz a do półciężkie), wystawiając do

średniej młodziutkiego Korista, wskutA tego Szymankiewicz ale

uniknął Pisarskiego, zaś forint nastawiony aa porażkę z mistrz eat,
doznał jej od słabego Rychtehkiego.

Pozostali zawodnicy wystąpili w swych normalnych wagach. Miało

to zasadniczy wpływ zarówno aa atrakcyjność spotkania, jak i jego
poziom.

Łodzianie odnieśli zwycięstwo za-

służone. Mogłoby ono wypaść nieco

wyżej, gdyby nie walkower, jaki od-

dali w wadze koguciej. Wydaje się
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14 drużyn klasy — wystartowało

PIŁKARSKA'klasa państwowa za-

inaugurowała wczoraj swój se-

zon pełnym startem wszystkich 14

drużyn i,., pierwszymi niespodzianka-
mi. Wszystko oczywiście jest możli-

we, lecz niewątpliwie do niespodzia-
nek zaliczyć w pewnym sensie trzeba

zwycięstwa Tarnovii i Widzewa, nie-

spodzianką też chyba będzie pogrom

jakiego doznała stołeczna Polonia w

Krakowie, wreszcie porażka zeszłoro

cznego mistrza Polski, Warty, na

swoim terenie.

Co sygnalizują pierwsze 'spotkania
klasy państwowej? Przede wszystkim

cżów 'była naogół słabsza, bardziej
chaotyczna i wyniki akcji bąrdziej;
przypadkowe — poprostu dlatego, żej
gracze już się „wypompowali" i spra

wność fizyczna zawodziła. Nie poma-

gały ambicja i zapal. Kiedy się nogi
uginają, a płuca nie są zdolne nadą- j
żać w chwytaniu powietrza i serce;

wali, jak młotem — trudno o „cuda'
— raczej należy obejrzeć się poza

siebie, w zimowy okres minionych
miesięcy i powiedzieć sobie, że nie

były przetrawione tak, jakby na pił-
karzy ekstraklasy, wypadało. To nie

jest grzech tylko tego roku. Zdarzały
się już — chodzi o to, by w prżysz-'

słabą naogół kondycię i.zyczną gra- ,oścf miaJy miejsce ja!s nair2adziej_ i

czy. Okazuje się, że przerwa *i®°- >tedy nasz sport pi!kalski z p0WDO.'
wa, była rzeczywiście przerwą (a pe-( ścią M tyln 3yska

wszędzie pa- Pierwsze boje sygnalizują także, że

treningach. najiepjej przygotowane są, jak się

wnie i drzemką) i nie

miętano o zaprawie
Stąd, jak wynika z nadeszłych wczo-

raj meldunków,- druga polowa me-

Sensac je w Plo^rltow/ie

Sliraa &
nw^nifl

A%KS«44W<96 H^ E

Czorłek remisuje

••••i «•«•••••••I

5 *

5 Kupon Konkursowy 5

2 PRZEGLĄDU S

| SPORTOWEGO s

5 Nr 8
•

H

PIOTRKÓW, 14.3 (Tel. wl.). W Piotr-

kowie odbyło się spotkanie bokserskie

między Radomiakiem a miejscowy Con-

cordią. Mecz ten zakończył się niespo-
dziewanym zwycięstwem gospodarzy w

stosunku 9:7, to jest swego rodzaju sen-

sacją sportową. Skoro już mowa o sen-

sacji, to wymieńmy jeszcze jedną, a mia

nowicie: porażkę w wadze piórkowej
Sieradzana. Zawodnik Radomiaka trafił

na młodego pięściarza Borowskiego i

w trzeciej rundzie przegrał przez k. o .

trafiając ha silny cios z lewej. Również

i Czortek nie miał szczęścia w Piotrko-

wie. Czortek w walce z mało znanym za

wodnikiem, Maciejczykiem, tuyskał za-

ledwie remis- Na decyzję tej walki zło-

IW

4

NA LODOWISKU
w MOSKWIE

Wczoraj odbyła się w Moskwie w

ramach Spartakiady zimowej i'azia o-

bowiązkowa, wchcdząca w skład jaz-

dy szybkiej na lodzie.

W konkurencji ieńskiei prowadr

Katacowa, w męskiej Wwilitw.

żyły się niewątpliwie dwa napomnienia,
jakie Czortek otrzymał od sędziów m

nieczyste ataki.

Wyniki techniczne spotkań przedsta-
wiają się następująco: W muszej:
Arczewski (R) przegrał wysoko z Ada-

musem (C), w koguciej Przybytniewski
po najładniejszej walce dnia, uległ mło

demu i dobrze zapowiadającemu się
Brzósce. W piórkowej Sieradzan prze-

grał w trzeciej rundzie przez k. o . z

Borowskim. W lekkięj Czortek (R) zre

misował z Maciejczykiem, w półśredniej
Kruk (R) po najsłabszej walce dnia wy-

punktował Pietrusiewieza, w średniej
Krok w pierwszym starciu wygrał przez

k. o . z Laskowskim (C). W półciężkiej
Kotkowski również rozstrzygnął walkę
w pierwszej rundzie zwyciężając Woj-
narowskiego (C) prze* nokaut. W cięż-
kiej Rutkowski (R) w drugiej randzie

przegrał przez k. o. ze Stecem (C), któ-

ry od czasu walki remisowej z Klinie-

ckitn już poczynił nieznaczne postępy.

Publiczności pełna sala —

co świad-

eay najwymowniej o tym, że sport bok-

serski na terenie Piotrkowa zyskuje so-

bie co rai więluH H?** zwolenników.

zdaje,' drużyny krakowskie. Zwycię-
stwa Wisły i Cracovii nie wymagają
komentarzy, nikła porażka Garbarni

(z Rucheml) bynajmniej nie kompro-
mituje. Drużyny śląskie grały raczej c

siebie, trudno więc je dokładniej skls

syfikować. Łódzkie wypadły śred-

nio, warszawskie — powiedzmy otwar

cie (mimo nawet zwycięstwa Legii)
blado, poznańskie jakby nieco pecho-
wo.

Pierwsze koty za pHotyf Bój się do

piero zaczął, walka nabierać będzie
nasilenia z tygodnia na tydzień, a

pierwsza tabelka klasy państwowej,
którą zamieszczamy, zmieniać się bę-
dzie z pewnością. Zmieni się już za

tydzień. Lecz dopiero za parę lub na

wet kilka miesięcy można będzie ty-

pować, które z drużyn, wysuwając
się na czoło, będą mogły pretendo
wać do zajęcia w tym wielkim boje
pierwszej lokaty i zdobycia zaszczyt'
nego tytułu.

Pierwsza tabela

klasy
państwowe}

gier st. bram. plft.
1. Wisła .1 6:0 2

2.A.K.S. 1 3:9 2

3. Cracovia . i 2:0 2

4. Legia .% 3:1 2

5. RucSJ - i: 1:0 2

6. TarnoTia i 2:1 2

7. Widzew i IX ,2
8.Z.Z.K. i 3:4 e

9.Ł.K.S. . 1:2 0

10. Garbarnia- i 0ti 0
11. Polonia (B) 1 1:3 b
12. Warta i ca 0
13. Rymer , i 0:3 s

14. Polonia (W) i: 0

Polsku-C SR
na białe; broń

Na mecz szermierczy Polska —CSR

w dniach 20 i 21 bm. w Zakopanem
Czechosłowacja wystawiła już składy:
szpada — Hruby, Jurka, Rybka, So-

kół. Szable: Chmela, albo Marszal,
Rybka, Skyva i Sokol. Panie: Jurko-

va, Kaprova, Sediva, Szulcowa i

.Wolfowa.

Skok narciarski
120 m ale z upadkiem

PLANICA, 14.3. (tel. wł.). Na „ma-

muciej" skoczni w Planicy w mistrzo-

stwach Jugosławii Francuz Charlet o-

siągnął 107 m. Inne wyniki: Tsehan-

nen (Szwajcaria) 106 m, Lucini (Fran-
cja) 105 m, Blum (Szwajc.) 102 m, Zur

briggon (Szwajc.) 100 m.

Najdłuższy skok, ale z upadkiem
miał Jugosłowianin Polda — 120 m.

LIGA CZESKA:

Bohemians — Zylina 4:2 (4:0).
Slavia (Praga) — Trnava 3:2 (1:0).
Ceske Budziejowice — Czechie Karlin

0:1 (0:0).
Yictoria ZiikoT — Śląska Ostrowa

3:0 (1:0).
Bratislava — Koszyce 0:2 (0:2).

MISTRZOSTWA
AENISOWE EGIPTU

KAIR, 14.3 . Na mistrzostwach teni-

sowych Egiptu Belg Beten zwyciężył po

4-godzinnej walce Francuza Abdessela-

conajmnięj dziwne, że Pawlak nie p«

trafił utrzymać limitu. Sto gram jego
nadwagi spowodowało niepotrzebną
utratę dwu punktów, tym bardziej
przykrą, że łodzianin .bezapelacyjni*
pokonał swego przeciwnika w walc*

towarzyskiej,
Gofci® gdańscy kwestionowali dwa

werdyjfety,. t.wierdząc, tę. w mmi* m«

stóy^ ia remi». ,Je»t tym niewąt«
pliwie znacżńa przesad^ Każdyinny
wyńik w półśrednięj, czy średniej' bu

dziłby słuszniejsze , zastrzeżenia -

a

strony przeciwnej, jeżeli jednstk mo-

wa o pomyłkach 'panów punktowych,
to popełniono ją napewno w lekkiej,
w której Skierka absolutnie nie za-

służył na remis.

Wynik oficjalny brzmi 11:5, ale w

ringu łodzianie odnieśli zwycięstwo
13:3. Wydaje eię, że taki rezultat

odpowiada mniej więcej układowi

sił, który stwierdziliśmy w ringu. Mi-

licjanci Wybrzeża przewyższali ŁKS

pod dwoma względami," 'byli: lepsi
kondycyjnie i może nieco szybsi. Ale

tymi atutami trudno wygrywać z do-

brze zaawansowanymi przeciwnikami.

„BOMBARDIER" STRACIŁ
ODDECH

Pewien, zawód sprawili Ąntkiewicz
i Sowiński. - . Pierwszy wyraźnie zgu-

bił wyczucie • dystansu, wiele fe£o

ciosów przeszywało" poiliritrze, bił sże'

,roko,t: niecelnie. ,.W drugim starciu

gdańszczanin1
zasypał Marcinkowskie-

go gradem ciosów i w tym • nagłym
skutecznym zrywie ujawnił swój wiel

ki nerw i talent bokserski. W trze-

cim „bombardier" przeżywał drama-

tyczne chwile, gdy trafiony kontrą
łodzianina strącił oddech. Przyszedł
jednak do siebie i ostatnie sekundy
znów należały do niego.

(Dalszy ciąg na str. 4-ej)

Narciarstwo
w ZSRR

W biegu aa 30 kim. dla Związków Za

wodowych Związku Radzieckiego zwy

'.-iężył Łatuclun (Torpedo — Gorkij) w

czasie 2:15,17. Slalom wygrała Grcbęr-

jewa. ,

Poziom zawodów jest w tym sezonie

dużo wyższy, niż .w roku ub., a tytuły

mistrzów zdobyli przewaśnie młodzi za

wodnicy.

ma 9:7, 1:6, 3:6, 8:6, 6:2. Jugosłowianin 2:2, 2:2).

HOKEJ ZAGRANICĄ

LONDYN,' 14.3 (teł. wł.) . Mecz ho-

kejowy: LTCK — Szkocja' 5:5 (lii,

Puncec wygrał z

5:7, 7:5, 6:1, 6:Ć
Washerem (Belgia) Kanada — Szwpcją w Sztokholm^

3:2 (0:0, 1:0, 2:2).
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grom stołecznej PHiiii w Krikivi
Wisła „zalała" warszawiaków 6:0 (3:0)

Gorszące awantury na trybunach
likwiduje interwencja milicji

KRAKÓW, 14.3 . (tel. w!.) . Wisła — Polonia (Warszawa) 6:0 (3:0$.
Skład drużyn: Polonia — Borucz, Szczepaniak, Gierwatowski, Wo=

Josz, Wiśniewski i Brzozowski, Jaźnicki, Szczawiński, Świcarz, Szu-

krz, Ochmański. Wisia: Jurowicz, FUek I, Flanek, Wapiennik II, L«-

gutko, Wapiennik I, Cisowski, Gracz, Kohut, Rupa, Wandas. Inaugu-
racja sezonu ligowego wywołała wielkie zrozumiale zainteresowani®

w Krakowie, tym bardziej, że prz eciwniłriem wicemistrza Polski by-
ła drużyna Polonii warszawskiej, z którą Wisła miała pewne pora-

chunki z lat ub. Nie taki jednak diabeł straszny, jak go malują. Po-

lonia mimo, że wystąpiła w swoim najsilniejszym składzie x Szczepa-
niakiem w obronie i „marnotrawnym synem" Świcarzesn na <rodk«

ataku, nie przypominała ani na cfa wilę tej Polonii, która przed dwo-

ma laty na tysn samym boisku odebrała Wiśle pewne mistrzostw®

Polski. O wyniku pierwszych zawodów ligowych musiała zadecydo-
wać lepsza kondycja. Ta drużyna, która ją miała, musiała wygrać,
Wisła miała kondycję lepszą i odniosła zasłużone swycięitwo—nie-

mniej jednak cyfrowo za wysokie.

azym, cle i najlepszym w piątce ofenzyw 15 min. goście osłabli i Wisła zakończy-

I tu kondycja zawodzi
/k.§tf.S .

- fffjr^wef
3sO

RYBNIK, 14.3 (Tel. wł.). AKS (Clio-' związkowego Alfusa — Janik, grąją-
'

cy na środkowej pomocy. Zwycięzcy
mieli najlepszych graczy w Andrze-

ŁÓDZ, 14.3 (Tel. wł.). Cala ; £ódi

wykazała niezmierne zainteresowanie

pierwszym startem ligowców. Po

zwycięstwie Widzewa nad ZZK Ło-

dzianie nabrali dużego zaufania i do

drugiego zespołu — LKS -u . Już o

góds. 17-ej przed redakcję „Kuriera

Popularnego", micszczęcej się zreaz-

tę pr«y najnichliweiej ulicy Łodzi,
zaczęły się s&ierać takie tłumy pu-

bliczności, U utrudniało 8o normalni

komunikację tramwajowy i kolowę
Przypadek chciał, że jeden i namięt-
nych kibiców, który nieopatrznie
znalazł się na jezdni, Eostal przeje-

chany przea dorożkę. Rannego za-

brała karetka pogotowia.

Milicja, nie mog?c poradzić sobie

s tłumem, sporządziła przy okazji
kilka protokółów.

Porażka ŁKS-u w Tarnowie wywo-

łała nietylko przygnębienie w Ło-

dzi, cle jednocześnie stała się naj-
większy niespodzianką dnia.

Polonia zasłużyła przynajmniej na 2

bramki, które mogła zdobyć w pierw-
szych 20 minutach gry, jednakże pech
prześladował jej napastników. Wisła

rozstrzygnęła mecz już w pierwszej po-

łowie zawodów w ciągu 10 minut, w któ

rych padły 3 bramki. Zdetonowały one

zupełnie Polonię do tego stopnia, że

druga część zawodów była już tylko for-

malnością.

KONDYCJA DECYDUJE
Do zwycięstwa Wisły oprócz wspom-

nianej na wstępie dobrej kondycji ca-

łej drużyny przyczynił gig w głównej
mierze szybki, lotny etak, a ewiaszesa

jego prawa strona, gdzie Cisowski był
nietylko najpracowitszym, iuajofiarniej-

nej Wisły. Pomoc dobrze zasilała atak

piłkami a trio obronne stanęło w zupeł-

wysokiej porażki Polonii, grającej s

wiatrem i ze słońcem. W 9-ej min. Świ-

carz stojąc sam przed Jurowiczem prze-

nosi tuż ponad poprzeczkę, w 16-ej min.

w zamieszaniu podbramkowym Szcza'

wióski strzela obok słupka, w 2 minuty
później Ochmański nie wykorzystuje
dogodnej sytuacji podbramkowej i strze

la również obok słupka. Od 20-ej min.

dochodzi do głosu Wisła, uzyskując w

22-ej mim. rzut rożny, po którym Gracz

s bliskiej odległości w z«nle«aniu pod-

bramkowym «dobywa pierwszy bramkę.
W 3 minuty później Wandas, wykorzy-
stując nieporozumienie obrony x bram-

karzem zdobywa drugą bramkę, a w 30

ności na wysokości zadania nie dopuss-
ezając do utraty ani jednej bramki.

Polonia jus nadmieniliśmy była cie-

niem Polonii, widzianej chociażby przed
rokiem w Krakowie. Najbardziej zawio-

dły linie defenzywne i to zarówno Bo-

rucz w bramce jak i przede wszystkim
Gierwatowski, który był najsłabszym

I graczem Polonii. Nieporozumienia po-

i między obrońcami wykorzystywał przy-

tomnie atak Wisły, uzyskując dzięki te-

mu tak wysoki wynik. Również atak

Polonii nie był tak groźny jak ongiś. Je-

dynie w pierwszym kwadransie zawodów

zagrał kilka razy groźniej pod bramką
Wisły i w tym czasokresie mógł zdobyć
nawet 2 bramki.

PRZEBIEG GRY

Początek tawodów nie «spowiadał tak

wysokiej porażki Polonii. Ale jednak po

ła pierwszą połowę 3 zdobytymi bram-

kami. |

W 1-ej min. po pauzie - szybki atak

Wisły przynosi 4-tą bramkę strzeloną
przez Kupę, w 7-ej min. przebój Cisow-

skiego wybija Szczepaniak na róg, w 17

minucie Gierwatowski niepotrzebnie fa-

uluje Cisowskiego na polu karnym, no-
'

dyktowany rzut kamy Gracz zamienia

na piąta bramkę.
9. i

Polonia gra zupełnie zrezygnowana, ;

inicjując tylko od czasu do czasu ataki, ' kondycją. Rymer jednak miał jeszcze

rzów) — Rymer 3:0.

AKS: Mrugała, Piec II, Turniok, Wie

czorek, Andrzejewski, Gajdzik, Kulik, \ jewsk
;
m i młodym Muskale. Gajdzik,

Cholewa, Spodzieja, Muskała, Paluch, j zeszłoroczny reprezentant Polski, za-

Rymer: Bednarz, Kostaniok, Parys, gra} poniżej normalne» formv.'

Mat loch, Janik, Marcyk, Kondzielnik, Gra była dżentelmeńska i sędzia
Frankę, Majchrzak, Motyka, Dybała.: Chruściński nie miał zbyt trudnego
Bramki dla zwycięzców uzyskali: Spo-' zadania w utrzymaniu w ryzach za-

dzieja 2 i Kulik 1. Sędziował p. Chru- wodnikóv.
ściński (Kraków). Widzów 7.000.

AKS, który przyjechał na mecz pro-

sto z obozu kondycyjnego odniósł za-

służone zwycięstwo nad zespołem miej-

scowym. Nie mógł jednak zachwycić

by uzyskać bodaj jedyną bramkę. W o-

stałniej minucie, gdy zdawało się, że

wynik 5:0 pozostanie Wandas zdobywa
najpiękniejszą bramkę dnia, strzelając
tuż pod poprzeczkę.

Rogów 3:2 dla Wisły. Sędzia p. Ko-

walski x Łodzi. Widzów 15 tys.

Niestety nie dopisała organizacja za-

wodów. Na trybunach z powodu nad-

miernego tłoku doszło do gorszących a-

wantur tak, że musiała interweniować

milicja.

gorszą kondycję i W drugiej połowie me

czu nie był dlii AKS groźnym przeciw-
nikiem.

W pierwszej połowie gra toczyła

się pod znakiem lekkiej przewagi

AZS, jednakże dobry bramkarz Ryme-
ra Bednarz ratował kilka razy groźną

sytuację z powodzeniem. Do lepszych

graczy Rymara zaliczyć należy Dyba-

łę, którego centry nie były wykorzy-
stane przez trójkę środkową. Zawiódł

całkowicie przewidywany przez kpt.

Ifiumfuie w Hicel
NICEA 14.3 (Tel. wł.) . Finały międzyna-

rodowego turnieju tenisowego skończyły
się w niedzielę po południu z następu-

jącymi wynikami:
single panów: Asboth (Węgry) wygrał

z Belardinello (Włochy) 6:3, 7$, single
pań: Bossi (Włochy) pobiła Koermeczy
(Węgry) 6:4, 6:0, deuble panów: Asboth-

Stolpe (Węgry) Belardinello, del Bello

(Włochy) 6:1, 4:6, 6:2; deuble peń: Bosłt

(Włochy) Delloschell (Austria) wygrały «

Koermeczy i Peterdy (Węgry) 6:2, 7:5;

mixt: Koermeczy, Asboth (Węgry) — BoS»l

Belardinelli 6:1, 6:1.

Ruch ledwie „wydusił" bramkę
zu/gclężes/ąc Garlicrriifę IsO (OsO)

Rueh-

Fa wory ci odnoszq zwycięstwa

ŚLĄSKA KLASA A

Na czoło spotkań tląskle] klasy A wy-

bił sio mecz między leaderami tabeli III

grupy Naprzód (Upiny) I Hutą Pokój. Po

ciężkiej walca zwycięstwo odniósł Na-

przód umacniając się na pierwszej pozycji.
Naprzód wygrał 3:2 (0:2) bramki dla Na-

przodu uzyskali Groszek 2 I Kubosr jed-
ną. Dla Huty Pokój Brania I Kozik po 1.

Do niespodzianek należy zaliczyć porażkę
Pogoni katowcklej z Hutnikiem. Pogoń
wystąpiła do tego meczu z reprezenta-
cyjnym bramkarzem Janikiem, który nie

mógł uchronić swojej drułyny od przegra-

nej. Bramki dla zwycięzców zdobyli: Pa-

jac, Magner I Ochemczy. W pierwszej
grupla osiągnięto następujące wyniki:
Concordia (Knurów) Naprzód panów) 2:2

(1:2). leader tabeli uratował Jeden punkt.
Llgoclanka TBTE 1:0 (0:0). Llgoclanka mo-

gła wygrać znacznie wyiej. Lechia (My-
słowice) — Walcownia (Gllwlcie) 1:1 (0:1).
Bramkę dla Legli zdobył Hamt dla Wal-

cowni Siwek. Mecz Milicyjnych z Kosza-

rawą nie doszedł do skutku, gdyi więk-
szość milicjantów miała słułbę.

W grupie II ZZZ (Katowice) — Wyzwo-
lenia 5:0 (1:0). Hejnał — Kopalnia (Kato-
wice) 1:4 (0:1). Kopalnia Dębleńsko — Sle-
mlanowiczanka 0:3 (0:0). Baildon — Ko-

palnia Eminencja 5:2 (2:1). Batory (Cho-
rzów) — RKS (Zabłocle) 5:1.

W grupie 111 — Polonia Piekary — Wa-
wel Nowa Wie3 2:0 (1:0). Slavla (śląsk)—
Swlętochowlce 5:1 (0:0). Śląsk (Tarnow-
skie Góry) — Czarny 4:0 (1:0). RKS (Orze-
gów) — Ruch (Radzionków) 1:0 (1:0).

MISTRZOSTWA
KRAKOWSKIEJ KLASY A

W niedzielą rozpoczęły się wiosenne
mistrzostwa kl. A KOZPN, w których bio-

rą udział równlei rezerwy klubów ligo-
wych (wyniki nie i; jednak wpisywane
do tabeli.

Rezerwy Wisły J Garbarni odniosły 2

zwycięstwa, Wisła I B pokonała Groble
4:0 (1:0), Garbarnia 1 B wygrała z Fablo-

klem (Chrzanów) 1:2 (1:2). Przegrały nato-

miast rezerwy Cracovil i Łaglewnlanką
1:2 (0:1) I Tarnovll z Wieczystą 0:5 (0:2).
Jesienny leader Chełmek rozgromił na

twoim boisku Prokoclm 7:1 (2:0), Zwierzy-
niecki zremisował z Podgórzem 1:1 (1:1),
Korona pokonała Krakowiankę 2:0 (2:0),
Moiclce wygrały z Dąbskim 1:0 (1:0).

W niedzielę 14 bm. rozpoczęły się
pie.wsze boje w warszawskiej kl. A . Wy-
kazały ono piawio zupełny brak przygo-

towania drużyn. Wa wszystkich spotka-
niach zwycięstwa odnieśli faworyci, lecz

poziom zawodów pozostawiał b. wiele
do życzenia.

GROCHÓW — RUCH 8:2 (5:1)
Gra rozpoczyna się doić sensacyjnie,

gdyż już w 5 min. Ruch prowadzi ze strza-

łu Dominiczaka. Gościa, wspomagani,
przez • wiatr narzucają^ błyskawiczna iem-

po, atakują I posiadają ai do 15 min.

przygniatający przewagę. Grochów po-

woli rozgrywa się I zaczyna rozwijać bar-

dziej przemyślane akcje. Wyrównanie
przynosi strzał Galanta z podania Chy-
bowskiego. Zwycięzcy xagrcll zupełnie
innym systemem, niż w roku ubiegłym.
Zastosowano długie podania na skrzydła,
co w rezultacie okazało się zbawienne

ze względu na słabe przygotowanie kon-

dycyjna.

Po przerwie obraz gry tlę nie imienia,
stroną atakującą pozostaje Grochów.

Sędziował Aleksandrowicz.
W przedmeczu rezerw wygrał Grochów

4:1 (1:1).
SYRENA — MOKOTÓW 5:2 (3:1)

Zespół Mokotowa, który zmienił w o-

statnich dniach nazwę na ,,Zryw — War-

szawa", miał w swym składzie Jedynie
Ciborowskiego, Dyjacińsklego, Celińskie-

go oraz Latkowskiego z dawne] pierw-
szej drużyny. Mimo znacznego osłabienia

Mokotów prowadził całkowicie otwartą

grę I niewiele brakowało, a uzyskałby
cenny punkt. Syrena zawiodła, a właści-

wie atak, który zagrał poniżej swych
możliwości I nlewykorzystywał wielu sy-

tuacji podbramkowych.

Zwycięzcy prowadzili po strzałach Hau-

tona, Daniszewskiego I Pachulsklego 5:0.

Pierwszą bramkę dla Mokotowa uzyskał
Jarysz, po przerwie zmniejszył wynik Lat-

kowski.

Zawody prowadził Leguckl.
W przedmeczu rezerw spotkania nieroz-

strzygnięto 1:1 (1:1).
JEDNOŚĆ — POLONIA I B <:1 (2:0)

Niedziela była „czarnym" dniem dlo

„czarnych koszul". Rezerwa Polonii po-

zwoliła sobie strzelić również sześć bra-

mek. W d rutynie zawiódł przede wszyst-
kim napad. Najlepszą częścią zespołu
była pomoc z Jagodzińskim. Jedność za-

grała b. ostre.

Sędziował Botfel.

BZURA - ZNICZ 2:1 (9:0)
Zwycięstwo zawodników ehodakowsklch

w pełni zasłużone. Bramki zdobyli: Paw-

lak (5 min.) I Rzyczkowski (70 min.) dru-

giej polowy zawodów. Sędziował Fidler.

W przedmeczu rtzerw wygrali gospo-

darze 3:1 (2:0).

MECZE TOWARZYSKIE

Skra — Dąb (Jolanki) 11:2 (5:0). Przy-
gniatająca przewaga zwycięzców, dla

których bramki zdobyli Nowakowski (4),
Salomonowskl (5), Życzyńskl, Krystaszęk,
Mógaffftl T "Krawczyk po jednaj.

W przsdmeczj rezerw Skra wygrała 6:1

(2:1).
Wlcłtep (Rembertów) — Soklata 15:1 (6:1)

KATOWICE 14.3 (Tel. wł.)
Garbarnia 1:0 (0:0).

Garbarnia: Jakubik (Kubarek)

Skrzyński, Tyranowski, Gótecki, Bie-

niek, Kalicińaki, Parpasi II, Laalewicz,
Nowak Foryeceweki, Rakocuy.

Ruch: Brom, Gebur, Olrea, Snszcfcyk,
Bartyła, Bomba, Przecherka, Gieślik, Al-

eaer, Cebula, Kubicki. Bramkę adobył
Przecherk* w oetalniej minucie gry.

Sędziował Cerba (Poznań). Witków 16

tysięcy.
— Dziękujcie Bogu, śe dwa punk-

ty zostały w domu — powiedział tre-

ner Ruchu, Dębicki. Ten mecz kon-

tował mnie zbyt wiele zdrowia.

W tym zdaniu najlepiej charaktery-
zuję eię przeżycia kibców Ruchu, któ-

ry miał przes cały ezae niemiłosierny
przewagę (gra toczyła się przea 3/4
meczu na jednej polowie boiska)v >'a

jednak dopiero w ostatniej minucie

gry udało się Ruchowi 'zdobyć bramkę,
która zapewniła wielokrotnemu mi-

strzowi Polski pierwsze dwa punkty w

tegorocznych rozgrywkach ligowych.
Szczęśliwym sdobywef tej jedynej
bramki był Pnechedka, który przejął

podanie Cebuli i s odległości 10 m

strzelił nieuchronnie w prawy róg. Ja-

kubik był bezradny.

DESPERACKA DEFENSYWA
Garbarnia była z góry przygotowana

na porażkę eo dało się zauważyć po jej

taktyce. Krakowianie «rezygnowali z

ataku na bramkę gospodarzy, ograni-

czając się przede wszystkim do defen-

zywy. Były moenenty, gdy 7 graczy

Garbarni znajdowało eię na polo kar-

nym. W takim zagęszcezniu niemożli-

wością było sdobycie bramki. Wiele

strzałów napastników Ruchu trafiało w

laa nóg,, oie dochodząc do miejaca
'przfcnaczenia. Zresrtę Jakubik wyJęszał

przea cały mecz, se umie bronić. - Naj-

silniejszę jego broni; było piąstkowa-
nie, którym wielokrotnie ratował gytua-

Petarda imci Malaudpana
Puchar północno-zachodni to-mgławica

(KORESPONDENCJA WŁASNA .PRZEGLĄDU SPORTOWEGO").

P

BOKS NA ŚLĄSKU

Wyrok Sądu
epilogiem
zajść w Częstochowie

Na wokandzie Odziału Karnego Sądu

Grodzkiego w Częstochowie znalazła się
w poniedziałek 8 bm. sprawa sędziego
piłki ręcznej Zygmunta Wójcika i zawo-

dnika Malika (Legion). Była ona nieja-
ko epilogiem zajść, jakie miały miejsce
w grudniu ub. r . gdy na wezwanie przed
stawiciela Miejskiej Rady WF i PW,

W ciągu ostatnich dni na śląsku odby-
ło sią kilka spotkań bokserskich o mi-

strzostwo kl. B oraz o puchar b. prezesa

Sadłowskiego. Wyniki: Siemlanowlczanka rł ,

Orzegów 8:«. Sensacją tego meczu były !adyeza milicja wkroczyła na salę Gma.

wybryki widzów, którzy po dyskwalljlka- j Sportowego, prz«»ywajgc toczgcy się
cjl zawodników w wadze półdzikiej roz-

poczęli burdy. Drugi rtiecz Slavla (Ruda)
Zjazd (Gliwice) 12:4. Na meczu lym doszło
do rewanżowej walki między nowokieo-

wanym mistrzem śląska Skwarą 1 Palero-
klem. Paierok wzląt rswani za łlnał mi-

strzostw śląska, wygrywając ze Skwarą.
Zryw Baildon 13:3. Zryw wystąpił bez Ko-

walczyka. który narzeka na rozbite wargi
(jo mistrzostwach Śląska ZZK Concordia

(Knurów( 8:5.

na tej sali mec* koszykówki Victoria —

Legion,

Sędzia sportowy Wójcik uniewinniony
został przez Sęd z zarzutu stawiania o-

poru władzy i wznoszenia wrogich wo-

bec milicji okrzyków. Zawodnika Mali-

ka Sąd ukarał grzywnę w wysokości
4.000 zł z zamianę, w razie niceciijtsnlno-
fci, na 20 dni aresztu.

Porył, ta marcu.

an Malaud rzucił ze Szwecji petar-

dę w środowisko piłkarslwa fran-

cuskiego.

Kim jest Malaud? Jest on prezyden-
tem zawodowej sekcji piłkarskiej wiel-

kiego paryskiego klubu Stade Franęais,
facet bardzo ruchliwy, pełen dobrych a

często i złych pomysłów. Szuka wciąż
czegoś nowego. Malaud jest tym właś-

nie człowiekiem, który z małej sekcji
przemienił Stade FranęaJs na najbogat-
szy klub Francji! Zwerbował piłkarzy
s całego świata, prawdziwa legia cudzo-

ziemek».

Csegóż chce Malaud? Wróciwmy •

wycieczki po Szwecji, gdzie organizo-
wał tournee dla ewej drużyny, występił
» projektem pótno-cno -zachodnio-euro-

pejskiego pucharu na rok 1949. Uczest-

niczyć ma w nim 12 drużyn: 3 brytyj.
skie, 2 szwedzkie, 3 francuskie, po jed-
nej holenderskiej belgijskiej, duńskiej
i norweskiej.

Pomysł wywoła! wiele wrzawy I... kry
I tyki! Mslend 0» w wielu wypadkach

słuszność, ale w jeszcze więcej nie ma

racji! Ma ełuszność, twierdząc, 4a roa-

budowa komunikacji lotniczej umożli-

wia organizowanie turniejów, • któ-

rych przed dziesięcioma laty nswet nie

można było marzyć. Ma teł słuszność,

twierdząc, ie impreza opłaci się finan-

sowo.

Przeciwnicy występuję s to-gumenta^
mi o charakterze sportowym. Pierwszym

problemem są terminy. We wszystkich
krajach podstawę piłkarslwa i jego ren-

towności są gry mistrzowskie. Nie moi-

na z nich zrezygnować na rzecz turnie-

ju. Musiano by więc turniej przerzucić
na czas poza-mistrzowski. Ale nie bę-
dzie to odpowiadało wszystkim krajom.

Pomiędzy Szwecję i Francję istnieję
zbyt wielkie różnice w temperaturze. --

Pod uwagę należy też wziąć przesyt,

gdy chodzi o sensacyjne, imprezy mię.
dzynarodowe, co mogłoby odbić się u-

jemnie na imprezach krajowych i wy-

wołać słuszny protest. Poza tym istnie,

ję przepisy dewizowe. Wybór drużyn
nasuwa również zastrzeżenia. We Fran-

cji istnieję trzy miasta, nadajęce się na

tego rodzaju turniej: Paryż, Lille, Mar-

sylia, a co stanie uę, jeśli drużyny tych
miast nie będę uplasowane najlepiej i

nie będę miały prawa do udziału w tur-

nieju?

Krytycy uważaję, że wybór krajów
jest również zbyt dowolny. A zresztą,

czy Anglicy pójdą w ogóle na tego ro-

dzaju koncepcję?

Znawcy sportu angielskiego powiada-
ją, że gwarantuję tam brak zaintereso-

wania dla pucharu p. Malaud w stosun-

ku 70:30.

Tak więc pomysł jest w tej chwili

nierealny. Nie należy go jednak całko-

wicie ganić. Nie tak dawno jeszcze mi-

strzostwa świata w piłce nożnej uważa-

no za niewykonalny absurd. Może więc
i projekt p. Malaud doprowadzi kiedy*
do... mistrzostw piłkarskich Europy z

udziałem mistrzów lub reprezentacji

poszczególnych krajów?

A że tego rodzaju turniej byłby zna-

cznie korzystniejszy, niż puchar p. Ma-

laud, tego nie potrzeba chyba udowad-

niać.

Rezerwy Cracovii i Warty
zwycięzcami grup w koszykówce kl. A

KRAKÓW, 14.3 . (tel. wł.). W ros- 2 p., koszy 101:120, trzeci Beskid 1

jjrywkach półfinałowych o mistrzo- p ., koszy 85:147, czwarta AZS I B

itwo Polski klaty A w koszykówce (Warszawa) 0 p., koszy 86:118,
męskiej mistrzostwo grupy IV zdoby- j

ła Cracovia przed Częstochowskim' »; ^. .

Klubem Sportowym, Beskidem (An- 14.3. (tel. wł.) . W Ostro-

drychów) 1 rezerwami AZS Warsza- W,U WIkp " w «^ywk.ch koszyko-

W pierwszym dniu CKS pokonał
AZS I B 36:34 (16:18), Cracovia za*

Beskid 74:22 (43:13). W drugim dniu

CKS wygrał z Beskidem 38:28 (20:18),
a Cracovia z AZS I B 41:18 (28:8). W

ostatnim dniu Beskid pokonał AZS I

B 35:34 (18:18). W decydującym o

mistrzostwie spotkaniu Cracovia zwy

ciężyła CKS 58:29 (27:18), i

Cracovia, która zupełnie odnowiła

swoją drużynę, była najlepszym ze-

społem grupy. Wszystkie zwycięstwa
odniosła bez większego wysiłku; po-

ziom pozostałych drużyn był naogół

mierny. Po Cracovii najlepszy był
CKS, który zasłużenie zajął drugie
miejsce. W Cracovii wyróżnili sięs
mgr Więcek, jedyny z dawnej Craco-

vii oraz 17-letni Łudznik, który zapo

wiada się obiecująco, zdobył on wraz

z Więckrem największą ilość punk-
tów.

Punktacja grupy IV~oj przedstawia
się następująco: 1) Cracovia 3 punk-

ty, stosunek koszy 182:69, drugi CKS

wych kl. A osiągnięto następujące
wynikii

Warta I B Poznań — ZKS Chemia

Gliwice 22:17 (13:6), SKS- Społem
Wrocław — Ostrowia 38:28 (16:12),
Warta I B — Społem Wrocław 42:28

(24:8), ZKS Chemia Gliwice — Ostro-

wia 15:12 (7:7), Warta I B — Ostro-

wia 30:31 (10:14), ZKS Chemia — Spo
lem 27:23 (11:11).

Po trzydniowej batalii do rozgrywek
finałowych o wejście do ligi zakwa-

cję, wybijajęc piłkę w różnych
mentach na róg. Jakubik zasfaM nc

najwyisEf aotg w drużynie fcrak»^

skiej.

O poezcezgólnych liniach w Garbami

trudno mówić, gdji nie odróżniało dę
pomocy od obrony a trafiali tn tex na-

wet napastnicy. W ataku najdłużej
przebywał na przediie Nowak, który
jest jednak w słabej formie i * próba-
mi jego przeboju łatwo dawali sobie

radę pomocnicy i obrońcy Ruchu. Z

pozostałych praczy Garbarni nikogo tie

można wyróżnić, gdyż wszyscy mieli

jednakowy ambicję, ale i nie więcaj.

TO JESZCZE NIE JEST
KLASA

W drużynie Ruchu Brom byl prawie

przez cala czas meczie niezatrudnionf.
f? --.iflS^łB .

i iue mozna stwierdzić w.: jakiej ŁUBJ«S*»

je się w formie. Brom zapewnia jednak,
że w najbliższych meczach pokaże, ae

będzie anów pełnowartościowym kandy*
datem do reprezentacji Polski. Obroni

Rucha nie miała zbyt trudnego zadania*,
to samo można powiedzieć i o pomocy

nastawionej wybitnie ofenzj^wnie. Naj-
lepszym graczem tej linii był Suszczyk,
który kilka razy zapędzał cif aż pod
bramkę przeciwnika strzelając dość nic

bezpiecznie. Atak Ruchu a czwórkę kaa

dydatów do reprezentacji Polski nie za-

chwycił wprawdzie w pierwszych chwi-

lach meczu, ale stopniowo pracował eo-

raz sprawniej. Piłka chodziła od nogi
do nogi krótko i przyziemnie. Wybijał
się Cieślik i pracowity Cebula.

Następnie jednak ślązacy opadli na

siłach tempo gry znacznie spadło a więk
szość graczy wykazała zupełny brak

zdolności strzałowej. Kilkanaście strza-

łów Cieślika mijało bramkę nie o cen-

tymetry, ale o metry. Sądząc po grze

forma kandydatów do reprezentacji Pol

ski na najbliższy mecz międzypaństwo-
wy a Bułgarię pozostawia w tej chwili

jeszcze wiele do życzenia. Przecherka —

miał kilka dogodnych pozycji do strze°

lenia bramki jednakże wykorzystał tyl-
ko jedną. Cieślik, Cebula i Alsier rów-

nież nie s« w formie reprezentacyjnej.
Najlepiej i tej trójki wypadł Cieślik ale

wszyscy do niego maj| pretensję a«

nieudałe strzały.

PRZEBIEG GRY
Już w pierwszej minucie atak .Rucho

zbliżył się pod bramkę Garbarni i zda»

wało się, że gol wisi w powietrzu. Na

linii pola karnego sfaulowano jednak Ce

bulę, a rzut wolny Cieślik posłał w aut.

Przewaga Ruchu utrzymuje się stale i

co chwila ktoś* z piętki ataku marnuje
dogodną pozycję. Pojedyncze wypady
Garbarni, zresztą niegroźne, miały miej
sce w 6-ej i 19-ej min. Jedynym plonem

przewagi Ruchu było zaledwie 6 rogów
do przerwy.

Po pauzie w pierwszych chwilach

Garbarnia zaczyna znacznie lepiej)
niż w pierwszej połowie, ale po 2 ak-

cjach inicjatywę przejmuje Ruch. Gra

lifikowała się poznańska Warta, uzy- staje się bardzo nerwowa, a gdy ze-

skując w trzech grach 2 pkt. i stosu-

nek bramek 94:76. Na drugim miejscu
uplasowała się Chemia Gliwice — 2

pkt. 59:51, 3) Społem Wrdcław, 4) 0-

strowia Ostrów.

BELGIA — HOLANDIA lsl

ANTWERPIA, 14. 3. (Tel. wł.) — W

Antwerpii odbył się międzynarodowy

mecz piłki nożnej Belgia — Holandin.

Mecz. zakończył eię remisem 1:1 (0:1).

gar wskazuje coraz bliższy koniec

meczu, gra robi się ostra. Inicjatywa
w grze faul należała do Garbarni i

Skrzyńskiego sędzia musiał wykluczyć
z gry, co opanowało temperament kra

kowian. Kilka razy zawodnicy Ruchu

kładli się jak muchy, jednakże więk*

szych kontuzji nie było.

Przy zmieniającym się obrazie gry»

gdy większość zdenerwowanych wi-

dzów opuszczała już stadion, Prze-

cherka przejął podanie Cebuli, usta*

łając wynik. Sędzia Cerba nie popeł-
nia! zbyt rażących błędów.
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covia triumfuje w Poznaniu
Zeszłoroczny mistrz pokonany na własnym terenie

Dalszy ciąg ze str. 1-ej
To właśnie podobało mi się najmniej,

tym hardziej, że nie było powodów do

zaostrzania gry. Byłem zadowolony z

pierwszych 25 minut gry Cracovii, nie-

źle poszła dalsza część, w której Warta,
bpdijcu do tej pory na drugim planie,
zdobyła się nagle na zryw i pokrzyżo-
wała nieco szyki krakowskie. Mniej
ciekawa, a raczej porwana' na strzępy
była druga polowa, w znacznej mierze

i dlatego, że krakowianie, mając dwa

punkty przewagi, nie chcieli jej stracić

i asekurowali tyły.

Zwycięstwo Cracovii było zasłużone,
gdyż była w akcjach swych elastyceoiej-
iza, bardziej pomysłowa i w sumie tech-

nicznie lepiej oszlifowana. To byłyby
cechy ogólne. Poza tym pomoc i obro-

<V> Cra< :ovii tworzyły jedmoJitv blok,
bra wyraźnie słabych punktów, podczas

w .piętce defensywnej Warciarzy by-
ły dziury, gtąd ruchliwie i częstokroć
ej «kawie operujący atak gości, łatwiej
znajdował dostęp do bramki, niż napad
'/.inlonych, który grając mniej skonupli-
kowanie, nie potrafił sforsować przej-
ścia przez obronę przeciwnika.

KUNSZTOWNA BRAMKA
• Niemaiiej jednak — nie wszystko zło-

to. co się świeci. Dzisiejsza Cracovia

idąc śladami swych wielkich przodków, i

prowadzi grę inteligentny, obarczając ją
jedinak częściowo i w dawne błędy, tj.
skłonność do przekorofcinowania. Czę-
stokroć piłka pozostaje zbyt długo przy

nodze (mówimy oa napastnikach), a czę-

stokroć wędruje Myt długo po linii

równoległej do braimki przeciwniku. —

Mimo to jednak atak Cracovid podobał
mi się przed przerwę przede wszystkim
dla

swej elastyczności i braku szablonu.

Napastnicy krakowscy zrozumieli, że

nowoczesna gra polega na błyskawicz-
nych zmianach i nie trzymanie się kur-

czowo pozycji. Typowym tego przykła-
dem była pierwsza bramka, która wy-

wołała radość nawet u tak starego zrzę-

dy, jak wyżej j- Tpisany. Zdobył ją Ró-

żankowiski (lewy łącznik) z pozycji pra-

wego łącznika, a piłkę otrzyma} o«51

środkowego Szewczyka, który znalazł

się na prawym skrzydle. Tak jest do-

brze i tak należy grać, tylko drogi pa-

rtie S*ewczyik, dlaczego wysuwa się pan

laik często na pozycję spaloną i przy

starciu z przecLviiMkieim dobiera Jo po-

mocy —, ręce?-!
. Poza tym był Szewczyk zupełnie do-

brym kierownikiem napadu, szybko się
orientował: i wyzyskiwał sytuację. Pod o.

bał mi się Różankowsiki, który umiał,
przyśpieszając tempo, wejść w lukę. —

Szeliga dawał sobie dobrze radę z pił-
ką i kombinował z łącznikiem, nie wi-

działem jednak ani jednej centry. Po-

świat, wychowanek Cracovii, wymaga

jeszcze obserwacji. Na ogół dobrze włą-
czył się do zespołu. Gra Buholi nie by-
ła reprezentacyjna. Skarżył się na nie-

dogodność terenu. Ale faktem jest, że

nie umiał przejść przebojem i przegry-

wał wiele pojedynków. Raz dobrze

zcentrował. Kto wie jednak, czy w sła-

bej grze skrzydłowego nie było też winy
sąsiada, który nie wykładał mu takich

piłek, jakie otrzymałby np. od Gracza.

PRZEZ PARPANA PRZEJŚĆ
TRUDNO

W pomocy Parparo pokazywał "ię
wszędzie. Nie jest o.n jednak jeszcze w

swej pełnej formie. Operował długimi
piłkami, na co się piszemy, tylko brn-

ęło im przeważnie dokładności. Przejść
l«rzez Parpana było trudno, główki sta-

wały się jego łupem, ale niepotrzebnie
próbował wybijać piłkę, skacząc w nią
obiema nogami. Jest to gra niebezpie-
czna dla własnych kończyn i przeciw-
nika. Jabłoński I jest wciąż jeszcze sta-

rą, dobrą szkołą: pewny teclniicznie,
przytomny i rutynowany. Podania na o-

gół dobre. Młodszy brał spisywał się
zupełnie dobrze, tylko mam pretensję
o pewne niepotrzebne fauliki. Gędłek
wywiązał się ze swego zadania bez za-

rzutu, poza jednym kiksem, który na-

tychmiast naprawił. Widziało go się
wszędzie, gdzie było niebezpieczeństwo,
".vykopy miały dobrą długość i główki
też. Zupełnie dobrze uzupełniał go są-

tiud Glimas. Rybicki gra tak, że zwo-

lennikom Cracovii cierpnie zapewne

skóra. Parady jego nadają się doskona-

le do fotografii, są jednak tak ryzykow-
ne, że chciałoby się powiedzieć: poco

t.ikie komplikacje, gdy można prościej?

WARTA JESZCZE
BEZ FORMY

Warta nie miała swego dnia: wiele

było luk i wiele akcji rwało się przed-
wcześnie. Nie mniej jednak było i mo-

mentów groźnych dla przeciwnika, szcze

golnie po utracie bramki, kiedy zielo-

ni rzucili się zaciekle w bój, dezorgani-
zując sprawny dotychczas aparafc, krako-

wski.

Krystkowiak już w pierwszej minu

cie wypuścił tak fatalnie dwukrotnie

piłkę z ręki, że baliśmy się o następ
stwa. Uspokoił się jednak i grał póź-
niej dobrze— winy nie ponosi. W o-

bronie zadowolić mógł Dusik. Do-

brze się ustawiał i szachował Bobu-

lę, gorzej miała się sprawa z Waj-
sem, który plątał się w misternych
sieciach kombinacyjnych Szelig'. z Ró

żankowskim. Groński, który tak po-

dobał nam się w meczu z Wisłą na

jesieni, tym razem grał poniżej for-

my. Rzeczą radosną, a do pewnego

stopnia i smutną jest fakt, że rutyna
i doświadczenie starych weteranów

Kaźmierczaka i Danielaka wystarczą,

by wyprowadzić z uderzenia młod-

szych przeciwników. Ci dawali so-

bie dobrze radę, ale czy przy szyb-
kim kombinującym w pełnym tempie
przeciwniku uda się to również?

Atak Warty nie szedł. Początko-
wo Gendera starał się uchwycić cu-

gle w ręce i wprowadzić ład, ale ja-
koś' szybko z tego zrezygnował. Czap
czyk kończył się na Parpanie, raz

strzelił imponująco, ale na 90 minut

to ni-e wystarcza. Niezły jest Orłow-

ski, który wykazywał dużo chęci, am

bicji i energii. Smólski niestety nie

zdobył ostróg reprezentacyjnych, ani I

indywidualnie, ani we współpracy.
Gierak, mając przed sobą fizycznie
lżejszą grupę krakowian, nie wyróż-
niał się specjalnie. W sumie Warta

nie przypominała zespołu, który po-

bił na jesieni Wisłę.

Obok braków indywidualnych nie

umiano znaleźć środków na sposób

PRZEBIEG WALK
Grę rozpoczęła Cracovia przeciw wia-

trowi, nie mniej jednak szybko zebrała

się i uzyskała przewagę w polu udoku-

mentowaną w 20-minutach trzema roga-

mi. W 31 min. bardzo sprawna akcja na

padu, Szezewczyk wybiega na pozycję
Bobuli, znajdującego się w środku, po-

daje do Różankowskiego, który w porę

obsadził osieroconą pozycję lewego
łącznika, Różankowski ładnie przebija
się i strzela nieuchronnie — jest 1:0.

Nagły przypływ energii Warty prze-

nosi piłkę na pole krakowian, którzy
tylko z trudem dają sobie radę z zacie-

kle atakującymi poznańczykami. Gra sta

je się bardziej otwarta, jednak z prze-

wagą miejscowych, która kończy się tyl-
ko na dwa rogach. W ostatnich l|0-eiu

minutach Cracovia przeprowadza znów

energiczne akcje i w 35 min. cud tylko
ratuje Wartę od utraty bramki, kiedy
piłka trafia w leżącego na linii bramko-

wej Dusika. Ostatnia minuta przed prze-

rwą przynosi róg dla. Cracovii, piłka
przelatuje ponad Krystkowiakiem, <f°"

staje 6ię pod nogi Grońskiego, który od-

biją ją za krótko i Poświat uzyskuje dpi
gą bramkę.

Po przerwie mniej ciekawa Cratpvia
gra ostrożnie i stąd też często luki mię-
dzy napadem, a pomoc;. Wysiłki Warty
nie dają rezultatu, gdyż nie umie ona

wyrobić sobie pozycji strzałowej. W re-

zultacie kończy się tylko w sumie na sze

ściu rogach dla Warty. Ogólny wynik
nie zostaje zmieniony.

TadeuszMaliszewski.

Sensacja w Tarnowie!
ŁKS pokonany 1:2 (0&)

TARNÓW, 14.3 . (tcl. wł.). Pierw-

szy męcz Tarnorii z cyklu rozgrywek
o mistrzostwo klasy państwowej pny

niósł jej zdecydowane , zwycięstwo
nad ŁKS 2:l(l:0)Drużyny wystąpiły
w składach:

ŁKS—- Suszczynski, Włodarczyk,
Łuć %'Łttć II, Czyżewski;! Kopera, Ho

gendorl, Baran, Janeczek, Łącz" i Si-
dor.

Taraovias Wuraźny, Barwińsld, Pi-

rych, Kapusta, Kozioł, Roik II, Roik

IH, Roik I, 'Braty, Sowiński i Pinek.

Gra spokojna i otwarta." Obie dre-

zyny zdają sobie sprawę z doniosło-

ści spotkania. W 23 m piękne zagra-

nie ataku gospodarzy, omal nie koń-

czy się bramką; 'Piłkę' zatrzymuje rę-

ką prawy obrońca'' ŁKS-u. Sędzia

Strzelecki dyktuje rzot kar»?» który
egzekwuje pewnie Roik IŁ TarnoTia

prowadzi 1:01.

Goście jakby zaczynają opadać z

si!. Miejscowi raz po raz goszczą

pod bramką łodzian, lecz: zaprzepasz-

czają szereg dogodnych sytuacji.
Pó przerwie przewaga, gości, lees

dobrze dysponowaną obrona Tarno-

vii z Baiwińsktm i Pirychem rozbija
wszystkie"3 ich ataki. W 65 m Roik

uzyskuje po pięknym' zagraniu drogą
bramkę dfa TarnoriŁ Honorowy
punkt dla Łodź|aq zdobył Baran.

Ostatnie minuty należą wyłączni*,
do gospodarzy. Goście bronią się. ros

paczliwie. W drożynie pokonanych
najsłabsza pomóc. Atak ŁKS ruchli-

wy i niebezpieczny.

Kondycja obu przeciwników - niedostatecznie!
Legia wygrała z Polonia (Bytom) 3:1 (1:0)

Na inaugurację sezonu Ligi piłkarskiej w Warszawie pogoda i pu-

bliczność dopisały naogół, gorzej było z partnerami, którzy wystą-

pili na boisku. Zarówno stołeczna Legia, jak i Polonia z Bytomia wy-

kazały iormę bynajmniej niezachw ycającą. Szereg braków zarówno

technicznych, jak i taktycznych wreszcie, co najważniejsze, kondy-
cyjnych „wyłaziło" stopniowo w ciągu gry. Legia wygrała z Polonią
3:1 (1:0), być może mogła uzyskać zwycięstwo cyfrowo wyższe, ma-

jąc zresztą w ciągu gry prawie cały czas, a miejscami nawet, dość

znaczną przewagę, zabrakło jej jednak sił. Poza tym akcje w pała,
które u drużyny warszawskiej podobały się lepiej w pierwszej czę-

ści gry, nie miały zupełnie wykończenia w drugiej części gry, kiedy
zresztą gospodarze grali wspomagani wiatrem.

Polonia bytomska przyjechała do :

gry przeciwnika. Forsowanie gór- j Warszawy, poprzedzona wieścią o do I

nych podań, przy wysokim główkują ! brej formie drużyny. Niestety nie mo-

cym Parpanie, Gędłku i Jabłońskim I 1 gliśmy tego stwierdzić w czasie nie-

raczejnie było właściwe. Należało

spróbować gry przyziemnej.
Sędzia, p. Terlecki z Gdańska, nie

popełnił co prawda większych błę-
dów, brak mu jednak rutyny, szcze-

gólnie przy ocenie sytuacji spalonych
i wychwytywaniu ukrytych faulów.

dzielnego meczu. Poza bramkarzem

Wójcickim, który miał szereg do-

brych momentów, całość wypadła
słabo, zwłaszcza zaś nader słabo li-

nia pomocy, która wytwarzała w dru

żynię lukę, a w czasie akcji ani nie

wspomagała ataku, ani też nie potra

fiła interweniować obronie, notabene

również słabej (Komórkiewicz i Sa-

lik).

UTALENTOWANY
WIŚNIEWSKI

W ataku gości niebezpieczniejsza
była lewa strona, gdzie motorem ak-

cji był ruchliwy, zaawansowany tech

nicznie i szybki Wiśniewski. Nieste-

ty, bardzo groźny jako strzelec, ale

Szczęśliwe zwycięstwo Widzewa
ZZK uległ w Łodzi 3:4 (2:2)

ODWPI ANY MECZ

|iu został cdwoła>iv-

Mecz bokserski juniorów Pozm.ń —

Gdańsk, który miał się odbyć w Elblą-

ŁÓDŹ, 14. 3. (tfel. wł.) Tym niżem

wzięły w łeb wszystkie obliczenia teo-

retyczne co do końcowego wyinifeu spot-
kania ligowego Widzew — ZZK. Z tru-

dem wywalczone przez „łodzian zwycię-
stwo nad poznańskimi kolejarzami 4:3

(2:2) nie tylko zapewniło im dwa cen-

ne punkty w początkowym starciu, alei

było jednocześnie jedną z większych
niespodzianek sportowych.

Gdzie najeży szukać tak nieoczekiwa-

nej porażki zespołu poznańskiego, jeśli
się uwzględni, że goście byli zespołem
lepiej przygotowanym do walki pod
względem techniki i taktyki?

Na meczu Widzew — ZZK okazało

się jednak, że wczesną wiosnę należy
szukać w drużynie innych jeszcze war-

tości, które posiadają niemały wpływ na

przebieg spotkania. Widzew, jak było
do przewidzenia, wniósł .do gry młodość,
zapał, szybkość i^ wytrzymałość. Szcze-

gólnie w linii defensywnej tej drużyny
przewaga pod tym względem rzucała się
wyraźnie w oczy. I tym niewątpliwie na-

leży tłumaczyć, że słabiej niż w roku

ubiegłym i niż przypuszczaliśmy, wypa-

dli: lotni Polka i Anioła, strzeżeni zress

tą, jak oko w głowie, przez pomoc i ©-

brońców Widzewa. Tym również należy
usprawiedliwić piątkę ataku gości, iż

nie potrafiła ona rozwinąć normalnej
gry i chociaż po przerwie przesiadywała
na polu Widzewa, akcje jej rwały się
i nie miały wykończenia.

Nie lepszą piątkę ataku posiadał rów

nież i Widzew. W tej formacji nic się
absolutnie nie kleiło. Zdobyte bramki

(poza drugą) były raptem wynikiem kil

ku nerwowych podań. Nic dziwnego, że

w tych warunkach cały ciężar obrony
świątyni Widzewa padł wyłącznie na

barki pomocy i obrony. Dwaj szybcy i

zwrotni obrońcy Widzewa: Reszka i Ko

paniecki w pewnych okresach gry po-

prostu dwoili się i troili, aby nie do-

puścić do strzału. Dzielnie im w tym
sekundował środkowy pomocnik Konar-

ski.

W zespole kolejarzy najlepszym W a-

taku był Białas, a w defensywie wyróż-
niał się Tarka, chociaż nie miał trudne-

go zadania. Obrońcy ZZK popisywali
się wprawdzie czystymi wykopami, wy-

raźnie jednak tracali bojowość i zim-

ną krew.

Wynik meczu nie odzwierciadla prze-

biegu gry. Kolejarze nie zasłużyli na

porażkę, zadecydował o tym przypadek
i niestety samobójczy strzał obrońcy
Sobkowiaka.

Składy drużyn:
ZZK. Gołębiowski. Sobkowiak, Woj

cicchowski I, Słoma, Tarka,

Półka, Anioła

łas, Breja. ( u ,•

Widzew: Uptpg, Kopaniewski, Rejśz-
ka, Machnik, Konarski, Słaby, Grzecho-

ciński, Fornalcżyk, Cichocki, Gbyl, Mar-

ciniak.

Sędzia Kuc z Sosnowca — publiczno-
ści .około 8 tys. osób.

Przebieg gry: Obie drużyny z uwagi
na poważną stawkę meczu grają b. ner

-

wowo. W 10 min. za rękę Wojciechow-
skiego sędzia dyktuje raut karny, który !

Fornalczyk pewnie zamienia na bramkę.
W 14-ej m. sędzia dyktuje niezbyt prze-

konywujący rzut wolny przeciw Widze-
wowi i Białas uzyskuje wyrównanie.
Przez cały czas gra toczy się pod zna-

kiem lekkiej przewagi Widzewa. W 25

min. za rękę Reszki rzut karny zamie-

nia na bramkę Polka. W 40-ej min. raid

na lewym skrzydle Marciniaka kończy
się podaniem i piłka, ślizgając się po

głowach zawodników Widzewa, trafia
do Fornalczyka, który głową z paru me-

trów posyła ją do bramki ZZK.

Po przerwie stroną" atakującą jest we-

spół kolejarzy. Już w 5 m. z zamiesza-

nia podbramkowego Wojciechowski zdo-

bywa prowadzenie. W 15 min. Białas

strzela z daleka rzut wolny, trafiając w

słupek. Piłka szybko wędruje na środek,
gdzie otrzymuje ją Cichocki i z przebo-

powolny w terenie Kulawik nie zaw

sze nadążał w improwizowanych
przez Wiśniewskiego akcjach. Ma-

tyas na środku zawiódł. Jest powol-
ny i mało ruchliwy. Prawa .strona

chaotyczna, co zresztą uwidoczniało

się w pierwszej części gry, kiedy go-

ście grając z wiatrem nie potrafili
właściwie przeprowadzić żadnych
akcji. Grano raczej na hurra. Dopie-
ro po przerwie był krótki zresztą o-

kres, kiedy Polonia po zdobyciu
pierwszej swej bramki i silnie dopin
gowana przez widownię pokazała, że

jednak stać ją na grę kombinacyjną.
Był to jednak zbyt krótki okres, aby
mógł w końcowym efekcie przynieść
sukces.

NIEZAWODNA POMOC

Legia miała swój najmocniejszy
punkt w linii pomocy, która w ciągu
całego meczu spisywała się dobrze

lub nawet chwilami bardzo dobrze.

Gotóej było z obroną, która popełni-
ła szereg błędów taktycznych. Skrom

ny w bramce miał kilką bardzo do-;

'brych momentów. W atajcu lewa stro

na była bezsprzecznie lepsza od pra-

wej. 'Zwłaszcza dobrą formą' błysnąt.
aa lewym skrzydle Cyganik. -Oprycłi
na 'środku czasami zbyt agresywny.Wojciechowski II, Bia- ju zdobywa bramkę. Gra teraz «taje sję

jesz.pęe bardzięj .nięp«ęw|..
atakują, widzęw 'brq{nŁ'się rozpaczliwie^ żbyt
W '42 min. raid Marciniaka kończy się
podaniem w 'kierunkii .'bramki; niefor-

tunnie . piłkę przyjmujfe Sobkowiak,
umieszczając' ją... dość pewnie we włas-

nej bramce.

Sędzia popełnił kilka rażących błę
dów.

(prawe' skrzydło), 'który • tym''razem
nie' pokazał nic frapującego.' '

Legia jednak przeważała technicz-

nie i taktycznie, przede wszystkim
zaś myślą w swych' akcjach w polu,
które podobały się w pierwszej czę-

ści gry, kiedy Legia, mimo' silnego

przeciwnego wiatru, gościła dość czę

sto i niebezpiecznie pod bramką prze

ciwnika. Po przerwie natomiast nie

wiadomo z jakiego powodu gospoda-
rze przeszli do .jakiejś gwałtownej
ofensywy bez składu i ładu i w re-

zultacie ' (mimo, iż zdobyli dwie bram

ki) zniwelowali dobre wrażenie, ja-
kie dali widzom w pierwszej części

'meczu. Pod koniec spotkania, -gospo-

darze opadli na siłach, zresztą podo-
bnie jak i goście i tutaj właśnie uwi-

doczniły się duże jeszcze braki kon-

dycyjne, które z pewnością- są złym
efektem przerwy zimowej,

l

PRZEBIEG GRY

Polonia (Bytom) — koszulki wiśnio-

we, spodenki błękitne: -Wójcicki, Ko-

mórkiewicz, Salik, Sulikowski, Szmyd,
Nebylski, Pochopin, Trampisz, Ma-

tyas, Kulawik, Wiśniewski.

Legia — koszulki białe z zielonym pa

sem, spodenki czarne
— Skromny,

Milczanowski, Serafin, Szczurek, Wa

śko, Drabiński, Mordąrski, i Szymań-
ski, Oprych, Górski, Cyganik.

Pierwsze chwile -gry, to atak'- Po-

lonii, daleki strzał chybia^ bramkę. W

3. ihitiuty f Siniej ^63⁄43⁄43⁄43⁄43⁄4 13⁄43⁄43⁄4
Cyganik bkrdzo -ładnie podciąga. Ale-

wa walkowery
na meczu Legia-Odra 8:8

SZCZECIN, 14:3 (Tel. wł.). Odbył się
mecz bokserski między Legią (Warsza-
wa) a Odrą z wynikiem 8:8. Odra odda

ła 4 punkty walkowerem! Wyniki walk:

w muszej Bargiel (Od) wypunktował Go

lębiowakiego (L) 17-to letni zawodnik

Odry wykazał dobrą technikę i dużą
inteligencję. W piórkowej Kukulak (O)
pokonał Lisiaka (L) dzięki finiszowi, w

3-ej rundzie, w której zawodnik Legii
był bliski nokautu. i

W pierwszej parze kategorii lekkiej
Wdowiak (L) pokonał Wrzosa (O), zaś

w drugiej parze Skałecki (O) wypunk-
tował Wąsika (L). W półśredniej Odra j

oddała punkty w. o. na skutek nadwagi
Buby. W walce towarzyskiej zwyciężył
Buba na skutek lepszej końcówki.

Najsłabszą walkę dnia stoczyli w śred-

niej Olszewski (L) i Gałszyński (O).
Zdecydowanie zwyciężył Olszewski. W

półciężkiej specjalista' „od dramatycz-
nych meczów" Dcrińger -(O) zwyciężył
przez k. o . w drugiej rundzie Nowaka

(L). Zawodnik Legii był o krok od iwy

P

Matuszak,

Kolarze - „prażanie"
na obozie w Wieńcu

zespoły 5-osobowe na wyścigi Warszawa
— Praga i Praga — Warszawa.

Na obóz zostali powołani:.
Warszawa — Rzeźnicki, Napierała,

Wiśniewski, Wójcik, Bukowski, Wrze-

siński, Kapiak, Grynkiewicz, Bański,
Mich, Kudert, Olszewski, Piegat.

Łódź — Pietraszewski, Salyga, Grze-

lak, Stolarczyk, Czyż, Wojciechowski,
Gabrych.

Poznań — Szymański, Rozumek, Wy-
farkiewież.

^sk — Wyględa, Paprocki, Nowo-

CZCK; Jankowski.

Kraków — Wandor, Motyka.
Szczecin — Broszczak.

Częstochowa — Łazarczyk.

ZKol. wyznaczył 31 kolarzy na

obóz, który rozpocznie się zaraz po

świętach Wielkiejnocy w Wieńcu Zdro-

ju. Związek oparł swą' listę na wynikach
w zeszłym sezonie i dopiero na obozie

wyłoniona będzie reprezentacja do wy-

ścigu praskiego Spośród 31 wyznaczo-

nych na obóz kolarzy wejdzie do repre-

zentacji 20, którzy będą tworzyli po 2

Szczecln-Poznnń
Zestawienie par na inecz bokserski

Poznań — Szczecin, który odbędzie się
21 bin. w Szczecinie przedstawia się na-

stępująco: W muszej spotkają się Kac-

perczyk (P> — Niemczyk (Sz). W ko-

guciej Gendzler (P) — Wierzbicki (Sz).
Piórkowa Pankc (P) — Możdżyński
(Sz.). Lekka Wrzosek (P) — Skałecki

(Sz), w półśredniej Gorączniak (P) —

Rynkowski (Sz), w średniej Misiak iP)
— Ainbroż (Sz), półciężka Urbanowicz

(p) — Dcrińger (Sz), ciężka Kołodziej
(P) i- Pietrzak (Sz).

Grzelak —

nowy mistrz Warszawy, nie

miał szczęścia w Szczecinie, gdyż nie

znalazł przeciwnika.

cięstwa w pierwszym starciu, które prze

trwał Deringer na skutek ambicji. W

drugiej rundzie przewaga Dcr^ngera by-
ła wyraźna. W ciężkiej Odru oddała 2

punkty w. o . na skutek braku przeciw-
nika dla Grzelaka.

Teddy Pietrzykowski nie mógł bras

udziału w mistrzostwach okręgowych
WOZB, ponieważ przebywa w Zako-

panem na instruktorskim kursie nar-

ciarskim i nie otrzymał zwolnienia.

Ucho Zagórskiego po zastrzykach Wszystkie werdykty sędziowskie były
peniciliny doszło szybko do normalne zgodne z przebiegiem walk; W ringu
go stanu. Utalentowany pięściarz już sędziował wzorowo p. Łaukedrej ze

może wznowić trenitigi. i Szczecina.

fatalnie ..przestrzelony iprzez Szymań-
skiego i-Zaznącza się lekka' przewaga

Legii, zwłaszcza dzięki temu, że* go-

spodarze umiejętnie stosują grę przy

ziemną, co woV>"<: dość silnego prze-

ciwnego wiatru jest jedynym rozwią-
zaniem. W 13-ej m notujemy -bardzo

piękny strzał Kulawika z- 20-stu me-

trów z widocznym trudem odparowa-
ny na korner przez Skromnego. Le-

gia ciągle w ofensywie, pomoc do-

skonale wspomaga atak, który kom-

binuje naogół składnie. 16 m groźna-
sytuacja pod bramką gości. -Cyganik
jednak strzela za wysoko. W 19-ej m

ze strzału wolnego, bezpośredniego,
bitego lekko, półgórnie przez Gór-

skiego Szymański dobija .piłkę- i,Le-
gia "prowadzi 1:0. Dalszy

' rVj j-y,
to wzrastająca' w polu przev.go-

spodarzy i szereg,, niebezpiecznych
momentów pod bramką - gości, któ-

rych autorem najczęściej bywa Cy-
ganik, a które dość szczęśliwie wy-

jaśnia szybki bramkarz gości.

Po przerwie, Legia, grając z .wia-

trem, rusza do huragąnowego ataku i

już w pierwszej minucie Cyganik gło
wą uzyskuje prowadzenie dla swoich

barw. 2:0. ' Goście ' jednak przystępu-

ją, do kontrofensywy i w 4-ej minu-

cie jeden z ich; ataków umiejętnie
wykorzystuje nieporozumienie obro-

ny Legii i bramkarza, przyczym Wi-

śniewski przytomnym' ; strzałem uzy-

skuje bramkę dla swych barw. Jest

to kwadrans gry, w której Polonia

demonstruje niezły poziom i wydaje
się, że wyrównanie wisi na włosku,
zwłaszcza, że publiczność dopinguje
wyraźnie drużynę bytomską; Załama

nie następne nieoczekiwanie po pięk
nym strzale Cyganika z wolnego, któ

ry niespodziewanie bombą z 20 mtr.

zdobywa bramkę dla Legii. 3:1. Go-

ście mają jeszcze dobry okres w

32-ej m., kiedy Skromny musi się do-

brze zwijać, by obronić swą świąty-
nię. Bardzo dobry ma zwłaszcza mo-

ment, kiedy broni karnego, strzelane

go przez Szmyda, a zaraz później
pięknie wychwytuje piłkę ze strzału

z rogu. Mniej więcej w 35-ej m obie

drużyny puchną, gra staje się niecie-

kawa, chaotyczna, piłka (ciągnie od

przypadku do przypadku i tu właś-

nie, co podkreślamy raz jeszcze, uwi

dacznia się, że kondycja graczy po

przerwie zimowej przedstawia jesz-
cze bardzo dużo do życenia,

Sędziow.ął poprawnie p. Seichter z

Krakowa, Widzów ok, 8 tys,'(Sg).
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(Dokończenie ze 8lr, 1-ej)
Sowiński również walczył chaotycznie,

tracił siły w bezproduktywnej machani-

nie, której część tylko ciosów dochodzi-

ła celu. Gdańszczanin spóźniał się pozą

tym w akcjach, co z reguły wykorzysty-
wał jegu przeciwnik. Przyjemnie zasko-

czył swą formę Iwański. Debiutując po

dłuższej przerwie w spotkaniu z Olejni-
kiem tym razem odbiegł daleko od sza-

wypuszczał go na liny, gdzie lokował

serię z obu rąk, Za chwilę jednak ten

sam Olejnik inkasował lewe sierpy i

haki, nie potrafiąc zablokować Iwań-

skiego. W sumie musiał się zdobyć na

wielki wysiłek, aby wygrać z pięścia-
rzem, który zamknął mu kiedyś drogę
do Dublina.

Zmuszeni jesteśmy zwrócić uwagę sę-

dziów ringowych na pewien zwyczaj,
blonu, polegającego na wyczekiwaniu , który przechodzi w nianię u Olejnika.
na decydujący cios. Iwański dobrze bił

się z półdystansu, często trafiajac lewym
sierpem, nie zostawał również dłużny
Olejnikowi w zwarciuch. Na jego minus

Mianowicie komenda: „puść" — nie

jest dila tego boksera nakazem przerwa-

I nia akcji, owszem, Olejnik chętnie wy-

korzystuje ją do zadania jeszcze dwóch

należy zapisać małą zwrotność i niezbyt ezy trzech ciosów,
ezyoty etyl walki, Zą bicie głową otrzy- j

mał zresztą w trzecim starciu napomnie-! PISARSKI NAJLEPSZY

®,e ' I Rychtelski był niesłychanie prymityw-

j/iy; bardzo wolnv, bez decyzji i reflok-

SKIERKA ZAWIÓDŁ " I su. Jak zwykle najlepszym w drużynie
Ta trójka przewyższała znacznie pozo- by' Pisarski. Pan Józef dal prawdziwy

stałych kolegów. j pokaz prawdziwego boksu. Należał się
Najbardziej wśród pozostałej piątki on zresztą widzowi po sześciu walkach,

gawiódł dkierka, który zadziwiał bezrad w Itórych głównym elementem była m-

nośeią i ograniczonym repertuarem.
'

; _„___«__«__

Szumnie reklamowane jego podbródku.
we robiły dość prowincjonalne wraże-

nie, zresztą czysto nie ulokował żadne-'

ZRYWY REMISU3Ą

go e nich. Szymankiewicz również poza

odpornością nie był w stanie nic innego
przeciwstawić Pisarskiemu. Przepra-
szam, w trzeciej rundzie widząc bezna-

dziejność swej obrony, chętniej posługi-
wał się głową, niż pięściami, co miało

jednak ten skutek, że zdopingowało Pi-

Barskiego do generalnej ofenzywy. Nigdy
jenzcze chyba Szymankiewicz nie dostał

tak potężnego lania.

Gołyński, walczący normalnie w lek-

kiej, osłabiony robieniem wagi, nie

przedotuwiiił groźnego przeciwnika. Nie I

był nim również Korint, lSdelni chlo- |

piec, który ma bardzo dobre zadatki ns

boksera, ale jeszcze nim nie jest. Lick,
jak to należy już do tradycji, trzykrotnie
leżał w pierwszym starciu na deskach,
nie mając już w pierwszych sekundach

ochoty do walki a Żylisern.

ATOMOWA KONTRA
Lqdfcianie walczyli na normalnym

swym poziomie. Pochwały naleyę się.Ka
tnińskientu, który tym rażeni Wniósł do

walki wiele myśli. Mały „Ciapek" bił

alf' mniej efektownie, niż lo lubi pu-

bliczność, ale daleko rozsądniej i sku-

teczniej. Marcinkowski nie ma szczę-

ścia do Anlkiewicza. liędąc w dobrej
formie w tej walcu stracił elastyczność i

zwrotnoiió w ruchach i stąd właśnie in-

kasował bardzo dużo w drugim starciu

i wskutek lej samej przyczyny nie po-

trafił znaleźć drogi do szczęki Antkiewi-

oną, na którą w trzecim starciu posiał
atomowej Biły kontrę,

WYSIŁEK OLEJNIKA
Doniikowski tym razem wałczy! dużo

słabiej niż w poprzednich meczach swej
drużyny. Sprawiał on wrażenie bardzo

zmęczonego, przejętego bardziej ochro-

nę szczęki, korpusu, niż wykorzystywa-
niem luk w gardzie przeciwnika. Brak

zdecydowania jest zresztą chroniczną
wadą tego utalentowanego pięściarza.

We Wrocławiu odbył ilą moci bokser-

ikl pomlądzy łódzkim Zrywem — a Zry-
wem wrocławskim z wynikiem 8:8. Mscz

stał na słabym poziomie I zawodnicy
iódrcy nie wykazali lormy jakiej slą po

nich spodziewano. W muszej Prespel (l.) j bardzie!.

pokonał na punkty
pierwszej Czarnecki

punkty z Katlowskim,
Konecki (Ł.) wygrał '

Salima. W koguciej
(t) przegrał na

w koguciej drugiej
/ pierwsze] r. przez

poddanie ilą bukowskiego (W ) W piór- )
kowej lawnicsek (i.) przegrał i Kuflem

(W). w lekkiej Krawczyk (t.) pokonał j
Barana (W), w pólSredniej Prjepiórk. (Ł.) '

przegrał z Gudzewlczem (W ), w Średniej j
Kwiatkowski (W) zdobył punkty w. o z

powodu nie stawienia się przeciwnika,
wreszcie w półciężkiej Wojnowskl (Ł.) '

pokonał na punkty KraWciyka (W)

•

ła fizyczna. Pisarski słusznie też otrzy-

mał największe brawa za swą piękną
walkę i wysokie zwycięstwo.

Żylis szalał na ringu, wiedząc już
przed meczem, że Lick niedługo będzie
mógł bronić się przed jego atakami. 100

gramów nadwagi Pawlaka zwalnia nas

z wydawania oceny tego pięściarza.
Mecz sędziował w ringu p. Lisowski.

Obawiamy się, że zbyt dużo uchybień i

błędów uszło jego uwadze. Punktowali

pp.: Lewicki z Wur=zawy, Urbaniak z

Poznania i Łukaszewski ze Śląska. Wi-

dzów 3,5 tys. Organizacja wzorowa.

WYNIKI TECHNICZNI!

Mut?a: Kamińikl, po wyrównanej wal-

ce, której końcówka nalelala do Sowiń-

skiego, pokonał gdańszczanina na punkty.
W kogucie] Pawlak w. o. w walce towa-

rzyskiej pokonał Cołyńiktago na punkty.
W piórkowej po najbardziej zażarte)

walce dnia Antkiewlcz zwyciężył Marcin-

kowskiego. W I r łodzianin trzyma prze-

ciwnika w ayjtansie, wykorzyitując kajdą
Jego lukę, do zadania, nlegroinego
wprawdzie, ale przynoszącego punkty —

ciosu. Dopiero pod koniec «tarcia Ani-

kiewicz skrócił dystans I irzykrołnio,
zresztą niezbyi mocno — trafił. Druga
runda — to nieustanny atak Antkiew'cza,
który pod koniec starcia zdezorientował

wreszcie Marcinkowskiego. To starcia na-

leży wyraźnie do gdąńucianlna. No po-

czątku trzeciego Antkiewlcz' inkasuje
prawy proąty, po którym Jest wyrażnla
oszołomiony Zanosi slq na dramat, >ym-

że Marcinkowiki nie ustaje w

ofensywie Jeit jednak mało dokładny
na to, aby wykorzystać znakomitą oko-

zję. Antkiewlcz odzyskuje siły i kończy
walką efektownym finiszem.

Spptkanie BonikowsHego ze Skierką,
uznane za nierozstrzygnięta, było bardzo

nieciekawe ł stojące na słabiutkim paflO'

dziej dziwny Je»t werdykt, oparty wi-

docznie na prólmlnutowym finiszu gdaA-
iłczanina,

W pólirednej Olejnik po walca, prze-

prowadzona] w olbrzymim tempie, przy

stałej wymianio ciosów, uzyskuje ivyy-
elęstwo punktowe nad Iwańskim. Pierw-

sza dwie rundy naleiq do łodzianina,
ale w trzecie] dramatyczny finisz Iwań-

skiego przynosi mu nieznaczną przewa-

gą. Olejnik kończy walkę b. zmoczony.

W średniej Rychtelski za cztery ciosy
I nieco lepszą postawę uzyskał zwycię-
stwo nad Korlntem.

W półciężkiej Pisarski wypunktował
wysoko Szymankiewicza. W pierwsza]
rundzie łodzianin atakuje korpus przeciw-
nika, w drugiej wzmacniają? tempo prze-

chodzi do ofensywy, która ma charakter

treningu na jedną bramkę. Zdesperowany
Szymankiewicz w trzecim starciu rozcina

głową łuk brwiowy Pisarskiego, co pod-
rywa łodzianina do hyragsnowej ofenzy-
wy. Szymankiewicz ledwie powłóczy! no-

gami kiedy gong oznajmił koniec poje-
dynku.

W ciężkiej Lick po pierwszym ciosie

poszedł do rogu, olwiadczając, te -ezy-

gnuje z walki. Energiczna postawa sekun-

danta, Ksrnasa, wypchnęła go jeszcze na

ring, ale wkrótce potem Lick ponownie
wali się do S-clu, by zakończyć rundę,
leżąc na macie. Oczywlicle poddał się
w przerwie.

W. Kaczmarek

Kraków - Rzeszów 11:5
Oba zespoły osłabione

RZESZÓW, 143 (Tel. wt.). Zawody
bokserskie między reprezentacjami Kra-

kowa i Rzeszowa zakończyły się zwycię-
stwem gości w stosunku 11:5. Obie dru

żyny wystąpiły w osłabionych składach.

Kraków walczy! bez Rapacza, Matuły,
Pieniążka, Rzeszów bez Żaka, Motyki i

Banasika.

Wyniki poszczególnych walk były na-

stępujące: w muszej Sijdo (R) pokonał
wysoko Lętocha (K). W koguciej Sgtak
(R) zwyciężył wysoko Przybylskiego
(IŁ). W piórkowej Groinala (K) poko-
nał zdecydowanie na punkty Dobrogiel-
skiego. W lekkiej Szczerbowski (K)

zwycięży! walkowerem ria skutek nadwa-

gi Kwapiszewskiego,, w walce towarzy<
skiej Kwapiszewski został w pierwszej
rundzie poddany przez lekarza na sku-

tek kontuzji powieki prawego oka.

W półśredniej bardzo ambitny, szyb'
ki i wytrzymały Stysiak (K) zwyciężył
na punkty Gaca. Rzeszowianin slękce-
ważył przeciwnika w dwóch pierwszych
rundach i nie mógł przejść do ataku w

trzecim starciu.

Średnia: Balia (K) pokona! na. punk-
ty Bednarczyka, który walczy! tylko je-
dną ręką na skutek kontuzji. W pół-

ciężkiej Szymula (K) jui w pierwszej
rundzie rozstrzygnął walkę z Kłaczkow-

siim, który po serii ciosów, podda! się.

Ciężka; Ryś (K) zremisował z Trawi»

skiin.

Sędziował w ringu z prawem głosu p.

Madura ze śigska, na punkty p. Miko-

łajczyk (Kr.) i p. Wirski (Rz>,

Baczność!
Wysoki Sad idzie

Na zawody o drużynowe mistrzostw*

Polski, które się odbędą w niedziel*

dnia 21 marca br. wyznaczono naitqptijv
ce komisje sędziowskie:

U Warta — MKS w Poznanie — rng:

Fedorowicz (lląsk), punkty: Kugacz (Po-

morze), Twardowski (Łódź), Pasturćzak
(Warszawa). Delegat WSS PZł Twardow-

ski (Łódź).
US — Tqeza w todil -T ring; Kowalski

(Poznań^ punkty: Sudzlński (Warszawa),
Latowskl (Poznań), Rozmarynowsk! (Po-

morze). Delegatem WSS PZB Latewskl

(Poznań).

Niedziela, dala 4 fcwielaf* kr.

j Tęcza — MKS <ar todil - ring: Neudlnf

(Warszawa), punkty: Zapłatka (lląsk),
Wrót (Poznań), Rosiński (Warszawa), de-

legat WSS PZB Wróż (Poznań),

Warta — IKS w Poznaniu — ring: U*

sowski (Warszawa), punkty: Dobrzański

(Gdańsk), Łukaszewski (ilą*!;). Landau
(Wrocław). Delegat WSS PZB Łukaszew-

ski (Śląsk).

Sukces odmłodzonej Lublinidnki
Boilowfoiii prx&tgrsjwaftf 3:11

LUBLIN, li. 3 . (Tel. wł.) Odmłodzę- zarówno Tyrała w piórkowej, jak i No-

na ósemka Lublinianki (zawodnicy w wals w półśredniej znacznie przekroezy-
wieku 16 — 17 lat) ą>rawi!a wielk? li limit (Tyrała miał półtora kilograma,

Po pierwszej wyrównane) rundzie w | niespodziankę, odnosząc dpść wysokie | a Nowak nawet 4 kg. nadwagi),
drugiej Bonikowskl uzyskuje zdecydowaną , zwycięstwo nad Budowlanymi 11:5, gó- :

, .... ,

przewagę, nie pozwalając Sklorc. n. nij gdecydowanie WWBgach lżej-! Gdyty nawet tue lic»yc punktów
zadania ani jednego celnego ciosu. W . , . . ,. .. ,. . i zyssanych wslltowerem, Luburiisnka

trzeciej Skierka inkasuje napomnienie za
^ Budowlam addah wprawdzte 4 ^ ^^ ^ ^

biel. w ty. głowy i trzymanie, tym bar- punkty walkowerem „a wadze, ponJewaZ | szews,deg0 , /Tyczyl-lskin] w

koguciej. W Lubliniance zabrakłe Głę-
bockiego i Staniszewskiego, którzy pod-
czas mistrzostw okręgu odnieśli poważ-

ne kontuzje.

W raiudch meczu doszło do 3 zacię-
tych pojedynków w wagach: koguciej,
lekkiej i średifiej, Z Budowlanych wy-

różnili się: Kołacz i Tyczyński. JelliRozmawiamy z Kończakiem o Wiochach
meczua

ciu warszawiak niebezpiecznie trafi*

prawę, ale Baran przechodzi do finisza

i wygrywa zdecydowanie, maj|c We

wszystkich stareiach mmimnlnf pnie-

wagę.

W piórkowej Tyrała (B) oddał Łip
skiemu (L) punkty w. o. Walką towa-

rzyska dała przebieg rączej niecieka-

wy i zakończyła się remisowo. U .

lekkiej Łoziński (L) zdecydowani»

wygrał z Selmą (B), w ppfórginiej
Nowak (B| stoczył wobec nadwagi

walkę towarzyską z Zielińskim i P<>

otrzymaniu 2 potężnych eiosów dal

się wyliczyć w drugim «tarciu,

W Średniej Kossowski (B) pr«grał
idzie o Lublitiiankę — to największym • przez dyskwalifikację w 3 r. z wypO'

W IELE się jui mówi o spotkaniu Hebdy

Polska — Włochy
^

puchar

Davisa, ale mało się słyszy o przygo-

towaniach naszych czołowych graczy

do tego poważnego spotkania, Z tego

też powodu zwróoiliśmy aię do czo-

łowego tenisisty śląskiego Kończaka,

by powiedział o swoich przedsezono-

wych galopach.

Kortczak, zaliczający się od dawna

do czołówki polskich graczy, w ub

roku usiąpił miejsca w reprezentacji
Polski Hebdzie Obecnie, po przejściu

jest najgroźniejszym rywalem Skoneć

kiego i murowanym obok niego kan-

dydat etj) do drużyny Daviscupowej.
— Jak pan przygotowuje się do se-

zonu?
— Codaiennie rano gimnastykuję

się przy dźwiękach muzyki radiowej,
raz w tygodniu chodzę do taini, uczę-

szczam na treningi piłkarskie tak pil-

nie, jakbym mial grać conajmniei w

pierwszej drużynie „Pogoni" wraz Z

Nycęm i Janikiem, a dwa razy tygo-

llę<|róii/lri po ŚEąsfou

Huta Pokój

Olejnik

Olejnik mial w spotkaniu z Iwańskim

bardzo dobre, a również i słabe momen-

ty. Niekiedy ośmieszał wprost swego

przeciwnika, gdy zręcznymi unikami

marzy
e

Marcel Cerdan marzy cięgle o < alce

o tytuł mistrza świata wagi średniej. Na

razie jednak musi ograniczyć się <'o pod
rzędnych meczów z różnymi mniej lub

więcej zaawansowanymi bokserami prac-

rykańskimi.

W czasie ostatniego wypadu do Ame-

ryki — spotkał się z Lavern Roachcnt i

pokonał go przez k. o. w 8-ej rundzie.

Roaeh był bardzo wytraymały i dotrwał

do 8-ei rundy, mimo, ŻĘ zapoznał się
kiika ra^y z deskami. «

Ceruan powraca teraz do Francji i w

dniu 25 lim. nia walczyć z Polakiem

Krawczykiem.

Huta Pokój w Nowym Bytomiu znana

jest nje tylko ze swej produkcji wyro-

bów hutniczych, ale i z posiadania do-

brych sportowców. Klub sportowy na

terenie huty, noszący nazwę Huta Pokój
powitał w kilka dni po oswobodzeniu

| Ślijska. Pierwszymi jego działaczami by-
li wychowankowie przedwojennej Pogo-
ni (nie lwowskiej). Ich praca dala bar-

dzo dobre rezultaty i dziś klub ma już
1.000 czynnych cz'--łków a wszyscy ni:iJ

cownicy huty 93⁄4 członkami popierający-
mi. Naczelny dyrektor huty, Stasików

ski, żywo interesuje się pracami klubu.

Największy popularności) cieszy •się
sekcja piłkarska, Pierwsza jej drużyna
rra w mistrzostwach klasy A w gru.iie
3-ej, tajniujfc 2 miejsce za znanym w

całej "obce Naprzodem z Lipin.

W zespole wyróżnia się podpora dru-

żyny bramkarz Borkowy i Jewa stmna

napadu, skrzydłowy Malszewski i licz-

nik Koaik. Nie brak jest obiecujących
graczy i wśród juniorów, których tz :12-.

gólną opiekę Otacza kierownik sekcji
piłkarskiej, Wiechuła.

Bokserzy Huty Pokój m w tej eh viii

leaderami w B klasie. W zespole ich

walczy wicemistrz Śląska w wadze mu-

szej, Górnwski, nieźli są: Kaszuba i "ie

sewetter.

Jedfn z n
" jj-^ych zawodników -l.i-

rk;cli w wadze piórkowej, Kotlarz, jcit
pracownikiem Huty Pokój, ale nie m.i-

że walczyć • jej ' rwach, gdyż Groble

(Kraków), do którego Kotlarz podpis il

zgłoszeń;- na cz.>; służby wojsko v •],
żąda 7.v olnienie bardzo ładną g"-»i-
kę (nazj-wa si- to zwrotem kosztów u-

trzy^rania i dożywiania). Kierownik

sekcji. Biały, •«- nadzieję, że uda. IHU

sir wydostać • > wychov '.a . P->-«.

cbo 1
1, klubu r 'ner i Skowroiek

(obaj z' Orzegowa).

Na treningi sekcji pięściarskiej uczę-

szcza około 10 młodzików, którzy ma-

zawodowstwo, Kończak dniowo gram na krytym korcie w Gli-

wicach.

'—• Jest pan w szczęśliwym położe-

niu, te może korzystać z gliwickiego

kortu, wiele osób panu zazdrości —

zapewniam.
'— Chętnie się z nimi zamienię —

odpalił Kończak. Do czwartej pracu-

ję, 15-cie po czwartei mani autobus,
do którego trzeba biec, później jazda
i wszystko dla godzinnej gry, po ja-

kiej w odwrotnej kolejności następu-

je droga dp Kato-yię.

— A jak jest s samą grą?
— Cóż może dać gra ze słabszymi

graczami? Uczyć można się od silniej

szych. Ja mam tylko kondycję, pod-

ciągają się natomiast moi koledzy!
Może oni kiedy6 znajdą więcej zrozu-

mienia.

Był przed kilku dniami w Gliwi-

cach Skonecfci, Z nim grało pię zu-

pełnie inaczej. Na trzy sety, jakie gra

liśmy, patrzono s podziwem.
— A wynik? — pytam.
— Wynik nie jest ważny. To nie

pojedynek na otwartym korcie, to tyl
ko trening — wymijająco odpowiada
Kończak. Koledzy jego jednak twier

dzą, że forma Ślązaka w chwili obec-

nej jest lepsza, niż mistrza Polski.

— Graliśmy razem debla. Wycho-
dziło nam bardzo dobrze. Rozumiemy

się i przypuszczam, it będziemy grali
razem. Cieszę się, że w poniedzia-
łek rózpoczyna lię w Gliwicach o-

bóz. Znów będzie można grać. A naj

bardziej cieszę się na myśl, że dosta-

nę wreszcie porządną rakietę. Bo

słyszałem, że w Warszawie jest kil-

21 marca ZWM inauguruje tegoroczny j kadziesiąt doskonałych rakiet marki

sezon lekkoatletyczny w stolicy biegiem j Max Play, g dotychczas nikt nie po-

rzą o zastąpieniu czołowych zawodni-

ków.

Największe sukcesy osiągnęła jed.iak
sekcja zapaśnicza. Marcok, Kusz, bracia

Kuligowscy asy atutowe sekcji, znani są

na matach całej Polski.

W stadium rozwoju znajdują się ii'k-

cje: lekkoatletyczna, gimnastyczna, , ił-

ki ręcznej 1 pływacka. Usłyszymy iic-

dyś i o nich, bo młodzież Huty Pokój,
chętnie garnie się do sportu, zachęcana
przez wielką trójkę: dyr, Stasikowski;-

go, inż. Dctko i inż. Łastowskicgo do

pracy na boisku, CssJ

Otwarcie
sezonu lekkoatletycznego
w Warszawie

drużynowym na przełaj. Program zawo-

dów, które odbędą się na stadionie przy

ul, Konwiktorskiej 6 — przewiduje:
godz. 10 otwarcie zawodów i złożenie

wieńca na stokach Cytadeli, godz. 10,30
bieg drużynowy kobiet — 1000 m, godz.
10,45, bieg drużynowy juniorów — 2000

111, godz. 11 bieg drużynowy senioró^ —

4.000 m.

Biegi organizowane są w porozumie-
niu z PZLA.

KOSZYKARZE ŁÓDZKIEJ YMCA

ZAPROSZENI DO BRATISLAWY

Leader tabeli koszykowej łódzka

YMCA otrzymała zaproszenie nn między
narudowy turniej do Bratisławy w

dniach 2 — 4 kwietnia.

W - turnieju weznif udział m. in. na-

stępujące drużyny czeskie: YMCA Bra-

tislawa, ligowy zespół KS Hratislawa i

zeszłoroczny mistrz CSR Sokół Brno.

Turniej odbędzie się systemem punkto-
wym (każdy z każdym).

myślał o dostarczeniu kilku dla pąs

(gram rązem z Niesirojem i Bratkiem),
— Zapomnieli o tobię, człowieku-^

wtrącił przysłuchujący się rozmowie

jeden z piłkarzy. W lecie, jak bę-
dziesz wygrywał, to ci nawet limuzy-
nę zafundują, żebyś się przejechał na

trening na trzy dni przed meczem.

— Czy pan widział Włochów na

korcie?

-— Nie miałem tego szczęścia, ale

sądzę, że nie taki diabeł straszny, jak
go malują, Siedzimy, jak u Pana Bo*

ga za piecem i zdaje się nam, że

wszędzie robią cuda A mogłyby się
one zdarzać i u nas, gdybyśmy mieli

np wyjazdy na Ri&ierę, gdzie spot-

kałby się człowiek z asami i podpa-
trzył trochę. Nie każdemu odpowiada
gra przeciwnika i mogą być niespo-
dzianki. Nie można z góry przewidy-
wać, a <vm bardziej płakać i rezy-

gnować z treningu. (S. S ).

feilkfcetóii ^{H)SzcżyV.!Ć -się może młodzik

Łoziński, który uzyskał zwycięstwo nad

Selmę. O Zielińskim trudno-coś powie-

dzieć, ponieważ walczył zbył krótko.—

Dobrze zapowiadają się Kolodyńtlci II

i Lipski. 17-Ietni Michalski w półcięż-
kiej nie mógł Jiyć równorzędnym prze-

ciwnikiem dla Kołacza, ale wykazał za-

pał i serce do walki. Najsłabiej wypadł
Lisiak.

Wyniki: w muszej Makowski (B) nie

rozstrzygnął walki z ICołodyńskim II

(L), w koguciej Tyczyński (B), po naj-
piękniejszej walce dnia, uległ na punlc<
ty Baranowi (L). Pierwsze chwile uply>
nęły na ostrożnym badaniu, warszawia-

nin jest bardzo szybki, ale Baran trafia

seriami i celnie. W drugiej rundzie wal-

ka »ię ożywia, coraz częściej dochodzi

do wymiany ciosów, której ostatnie sło-

wo należy do Barana. W ostatnim star?

Garbarni'' Kurczem U-

Pierwsz'a r jest bardzo zaciętą, oby»

Życzonym z

dwa} celnie trałiają, w drugim «tar-

ciu Kurcz przypiera przeciwnika do

lin i zadaje prawy sierpowy w szczę-

kę. Od tej chwili Kossowski jest z»-

mroc7-ny i n
5
sustanpie popełnią feff

dy. W 2 r sędzia udzielą Kossow»

skiemu dwukrotnego ostrzeżenia, V

trzecim starciu odsyła ¢0 do roku.

Kossowski walczył nerwowo i po me»

czu nie mógł przypomnieć sobie prze

biegu walki, W półciężkiej Kojacs
(B) zwyciężył Michalskiego (Ł) prze*

h o- w 2 r. W ciężkiej Drabkowsk?

(B) nie zachwycił, ale uporał *ię X

prymitywnym Lisiakiesn. W ringu ?5

dziował S, Paszkowski, ną punkty

Folleher, Michniewski i Szanajcą, Z»

interesowani» widzów bardzo dużti

organizacja nie dopisała.

T YGODNIK satyryczny SZPIL-

KI" ^umieszcza felietony sportowe

pi. .fiport", redagowane przez p, Ka-

zimierza Rudzkiego,

Felietony te przyczyniły się niewąt-
pliwie da wzbogacenia treści lego tygo-

dnika i niejednokrotnie uśmiałem się
serdecznie czytąjąę o sympatii Minister'

stwa Spraw Zagranicznych do naszych
ekip sportowych, wyjeżdżających wgra*

nicę i niechęci tegoż Ministerstwa do na

szych uczqnych u; analogicznych xvypad-
kach.

Dobrze im tak (uczonym!) Mają za

dużo rozumu, przy malej ilości sprytu.

Niech wyjeżdżają zespołowo, jako dru-

żyna lekkoatletyczna i dopiero lam, za-

granicą, iv przerwach pomiędzy poszcze-

gólnymi konkurencjami, dyskretnie na-

wiązują kontakty z przedstawicielami
nauki danego kraju. Ale, na Boga,
dyskretni e...

Tylko niewinny, malońki kancile i

M. S. Z. szybko i chętnie ulutivi wizy i

dewizy, sądząc, że robi lo dla sportow-

ców. W klasyfikacji ogólnych zawodów

i tak nic na tym nia ucierpimy. Praw-

da?

Pomysł ten odstępuję „pokrzywdzo-
nym" prawie bezplutnie, bo tylko za wy-

wiezienie zagranicę mojej teściowej.

TW DZIWIŁEM się bardzo, dhemo *

id nr9(344)adn.Uli - 7JUJ941

tygodnika SZPILKI" w dzialę JS/Ktrl'

podana następującą notatkę!

„Drużyna piłkarska 4KS Chartów

po zimowej wprawie kondycyjnęj rag

poczęła jui treningi,

Z zapartym tchem dowiedzieliśmy
się ostatnio c fachowej prasy sport»*

wej, ie w składzie jedenastki AKS zą»

ssly poważne zmiany i, ie do tegoroet

nych bojów ligowych AKS wystąpi tp

następującym zestawieniu: Mrngałgf
Labuś, Durniok, Junduda, Piech, Par

chab 11, Spodzieja, Cholewa, Muskąla,
Kulik, Franiel i prawdopodobnie Bo-

żek."

Nic mogę się w tym dopatrzyć nic

śmiesznego. Może zestatvienie nazwisk

daje pewien dowcipny sens? Nie! A mo

że podobieństwo końcowych dźwięków?
Także nie. Normalne nazwiska, częsta

spotykane na Śląsku i w Małopolsce.
Nie brak ich też w Sejmie i w Rządzi*
R. P. Trudw więc z nich się śmiać,

Wiem. że p. Kazimierz Rudzki repre-

zentuje dobry dowcip, i notatka ta do-

stała się do tygodniki1 JSZPILKI" przez

zwykłe nieporoz umie.
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mm nikt nie chce sią bić Pękły rekordy Polski
na mistrzostwach Z.R.SoS*rozprawiłeś się z Tęczą 11:5

POZNAN, 14.3 (Tel wł.) Warta j W średniej Treski wygrał „a czem (T). Meez po bard*, ładnej wal-

Pozmm) _ lęCZa (Łodz) 11:5. Jak by punkty M Stróżyńskim. Paczek walki , ee zakończył się wynikiem remWm.
° Przewldzen,a spodnie o druży- przynosi wielką sensację; Stróżyńsfci do-i W ciężkiej Klimecfci (W) wygrał' s

śkonaJe komtruje, przy czyni nie zapo- j jEtkełę. Przez cały czas na skutek tr^y.
mi:na o swej groźnej prawej. W drugim | manio się zawodników, dochodzi do

starciu Trzęsowski poluje na k. o. i w J rzadkich wymian ciosów, tak że sędzin
dalszym ciągu nadziewa się na kontry w pierwszym starciu daje obu napora-

warciarza, dopiero trzecie koło przyno-
' nienie. Od 2 rundy KBniccki od czasu

si Trzęso«"skiemu wysoką przewagę.
— do czasu decyduje się na wypuszczenie

Rozbija c.n gardę warciarzo i trafia to swej prawej, która celnie dochodzi do

s lewej,
przeznaczenia. W trzecim star-

który jest groggy, ratuje nie trzymaniem. ' ciu Jaskóła otrzymuje r.a trzymanie cJrn-

W półciężkiej Szymura, na skutek ; gie napomnienie,
brflku przeciwnika, zdobył punkty w. o. W ringu Będaiował Federowici (ŚI>;

irzyść. Przed meczem Warta prowadziła1 Rozegrano natomiast «potkanie towarzy- na punkty Krasuski (W^wa), Land IU

już 2:0, gdyż Tęcza nie wystawiła do ekie między Frankiem (W) i Markiewi- I (fr) i Dobrzański (Gd). (Ol)
półciężkiej zawodnika. Publiczność po-

znańska zgromadzona w ilości 3 tys. wi-

dzów, hucznymi oklaskami przyjęła se-

apół łódzki.

Wyniki (na pierwszym miejscu za-

wodnicy Warty): W muszej spotkali
Lied'.ke — Bednarek. Po trzech run-

dach wyraźnej przewagi zwyciężył tech-

nicznie lepszy i dysponujący większym
repertuarem ciosów, Liedtke.

siowe mistrzostwo w boksie między War

tą i Tęczę zakończyło się zwycięstwem
Warty 11:5, mimo, że poznańczycy wy-

stąpili bess Adamskiego w półśredniej i

Sobczaka w średniej. Miejsce tępo ostał

niego zajął znany Stróżyński, który po

dwóch rundach prowadził na punkty s

Trzęsowskim. Dopiero w trzecim starciu

Jodzianiii przypuszczając generalny
atak, zdobył tak? ilość punktów, iż po-

Brafił rozstrzygnąć walkę na swoją ko-

MISTRZOSTTWA ZRSS W zapasach t pod-
noszeniu ciężarów rozegrana w sobo-

tą I niedziel* w Krakowi* były w całym
tego iłowa znaczeniu nieoficjalnymi mi-

strzostwami Polski tych gałęzi sportu bo-

dących główną domeną klubów robotni-

czych w Polsce. Na uwago zasługuje po-

kaźna Ilość startujących (48 zawodników

I 16 ciężarowców), uzyskane wyniki, wy-

soki poziom zawodów I doskonała orga-

nizacja. Była to wielka Impreza przyno-

sząca zaszczyt ZRSS I Okręgowi Krakow-

skiemu Jako jej organizatorowi.

W pierwszym dniu poprawiono l rekor-

dów Polski w podnoszeniu ciężarów. No-

we rekordy Polski zdobyli: w wyciskaniu
oburącz Witucki (Pomorza) 102,5 kg. (po-
przedni rekord Wituckiego 100 kg), w

rwaniu oburącz w wadze lekkiej Krakow-

ski (Pomorze) 80 kg (poprzedni rekord. w koguciej Sokołowski (Pomorza) 170

Polski 75 kg), w półciekła] Dajnowlee! kilogramów,
(Pomorze) »2,5 kg (poprzedni rekord Sa-

dowskiego 90 kg). W r/adze ciężkiej Wi-

tucki 92,5 ng (dawny Jego rekord W kg?.
W podrzucaniu oburącz w wadze pół-

w piórkowej Głowacki (Kraków) 217,5 kg
w lekkiej Krakowski (Pomorze) 242,5 kg,
w średniej Wieczorek (Pomorze) 242,5 kg,
w półciężkiej Dajnowiec (Pomorze 202,5

ciężkiej Dajnowlee 117,5 kg (poprzedni j kilograma.
rekord Sadowskiege 110 kg), w wadze

ciężkiej Wllucki 120 kg (dawny rekord Je-

go własny 112,5 kg). W trójboju olimpij-
skim padły również 'dwa nowe rekordy
polskie: w półciężkiej Dajnowlee 102,5 kg
(poprzedni rekord Polski Sadowskiego
235 kg), w ciężkiej Witucki, najsilniejszy
zapewne człowiek w Polsce uzyskał 315

kg (dawny Jego rekord 302,5 kg).

Mistrzami ZRSS na rok 1948 w podnosze-
• niu ciężarów zostali:

y w Łodzi naogół zawiedli
choć padł nowy rekord Polski

ŁÓDŹ, 14.3. (teł. w!.). Drugie mi-' 100 m st. klas. pań: 1) Kaleta (Piast) I waków Cracovii, Siły-Giszowiec oraz

strzoslwa Polski w hali krytej pły- (L ° 9ia) 1:35,2; 3) Ma "'| AZS-u warszawskiego, który zgło.ił
W koguciej Szymański odniósł wyso- walni, które odby wały się przez dwa C ^

dow pan6w. ,, Marchlewski

Łie zwycięstwo nad Małeckim. Od pierw dni w Łodzi, zgromadziły na starcie (Grom) 1:05,6, 2) Jakubowski (Cracovla)
szej chwili walki Szymański celnymi le- ponad 100 zawodniczek i zawodni- 1:07,0, 3) Zimny (Polonia) — ten sam

ków z terenów całej Polski. Zabrak-

ło tylko pływaków B. B. T . S. (Biel-

jednego zawodnika Jarmulaka. Do-

puszczenie wyżej wspomnianych klu-

bów zmieniło całkowicie poprzednio
dokonany szyk losowania

PZP postanowił, wobec tylko 4 to-

rów na pływalni YMCA — kwalifiko-

wać z przedbiegów do finałów tych

czas.

100 m si. grzb. pań: 1) NIedzielówna

(Piast) 1:38, 2) Keleia (Piast) 1:38,4; 3) Neb-

sko), Warty — Poznań i Wisły — lówna (Pogoń - Katowice).
Kraków. Bielszczsnie nieobecność tłu " Skoki z trampoliny w konkurencji mę-

maczyli trudnościami finansowymi, w
3kiei wVSro1 Lełlński HCP Poznań 72 ' 5; j zawodników, którzy osiągnęli najlep-

. ,.. , . ... i• »r. i w konkurencji żeńskiej Pentke Zjednocz»- •

jakich znalazła się ich sekcja. Nato- nja zabnra 54 74

miast nieobecność Warty tłumaczą w, Sztafeta 4X100 st. dow. panów: 1) Po-

Łodzi, iż miałby być to pretekst za lonla Bytom (Kazlklewlcz, Papees, Zimny,

niezbyt serdeczne przyjęcie pięścią-1
Ramola > 10: ' 5 ' nowy rekord Pol3lci); *>

1 r * ! Siła — Glsiowlee 11:01.4; 3) Filmowiec —

Łódi 11:09.

Sztafeto 3X100 m 2mlen. pań: 1)
Piesi I {NIedzielówna, Szmldtówna, Kola-

ró-s-nn) — 2) Plss! II, 5) San — Po-

znań; 4) Pogoń — Katowice.

Punktacja drużynowa 1 miejsce I tytuł

wymi prostymi stopuje alaki łodziani-

na, przy czym w drugim starciu posyła1
Mutcukiego do dwóch na deski.

W piórkowej walka między Sobko-

wiakiem i Jurkiem zakończyła się wy-

nikiem remisowym. W pierwszym i dru-

gim starciu przewagę ma Warciarz, któ-

ry prawymi prostymi trafia dobrze w

korpus i w szczękę. W trzeciej rundzie

Jurek przechodzi do ataku, a ailna pra-, rzy lego klubu ubiegłej niedzieli na

wa wypuszczona na Bzczękę warciarza, meczu 2 ŁKS-em,
B«bi na niego wrażenie. • Mistrzostwa nie.spełniły zadania.

W lekkiej Jarecki ulega na punkty Wprawdzie szereg wyników zmieniło

Gry,minowi. Walka bardzo ladina, do- ultład w ta'oeJi najkpszych pływaków
cho-dzi do częałycli ziwarć, w których polskich, ale poza pobiciem rekordu mistrza Polski - Piast - Gliwice 193 p.

góruje łodzianin. W 3 r. jarecki olr/.y- j p0lsUi w gltafeci« męskiej 4 X 200 TM (« P- w Konkurencjach męskich, 151 żeń.

unuje naponiJiieinie za bicie głowę.
W półśredniej Y-igt wypunktował Ma-j rekordy nie zostały zagrożone,

sura. Warcinrz atakuje sienpanu obu ji0 Krauze (Piast) na 200 m st, klas. Poznań 34; 7) Cracovla 2S; 8) Siła — 25; bytomskiej 3 X 100 m stylem zmien-

osiągnął najlepszy wyn k powojenny.
Kilka konkurencji zakończyło się nie

«podaiankami, a zwycięstwo City [Cra
coviaj na 100 m grzbietowym należy
niewątpliwie do największej sensacji
mistrzostw. W biegu tym faworyt

ciężkiej Witucki (Pomorza) 115 kg.
Mistrzem 3 wag został Witucki.

W niedzielę zakończone zostały mistrza-

stwe ZRSS w zapasach. Wzięło w nich

Udział 4-ciu tegorocznych mistrzów Pol-

ski. Jedynie Marcok i Gliński ni* stawili

sił-
Tytuły mistrzów I wicemistrzów ZP.SS ns

rok 1948 zdobyli: musza — misłrz Polski

P.okite (Warszawa), drugi Sokołowski

(Bydgoszcz), kogucia wicemistrz Polski

Tobois, drugi Betzńiki (Pomorze), piórko-
wa mistrz Polski Stróżek (Kraków), drugi
Jasiński (śląsk).

laicka — mistrz Polski iwiętosiawskt
(Wars-ews), drugi Sroczyński (Warszawa),
póiirednia misi,-z Polski na, 1. 47-U Gołai

(£l;sk), drugi Gros (Kraków), średnia —

Gryt (Sl=sk), drug! Radoń fraków), rS!-

clęika Bajorek (Kraków), drugi Ksiaźkls-

wleź (Warszawa), dętka Idzikowski (Po-
morze), drugi Urgacz (Slęsk).

W ogólnej punktacji mistrzostw (ciężary
i zapasy):

pierwsza miejsca sdobyte Pmsim II

rąk i ło-dzianiii rzadko dochodzi do gło-
su. W dodatku otrzymuje napomnienie
ea bicie po komendzie „puść". W Srze-

cim starciu Vogt trafia celnie i Mazur

mecz niocjto wyczerpany.

sze czasy, a nie jak często się prak-
tykuje czołowe miejsce w przedbie-
gach.

Już w pierwszych przedbiegach li-

cznie zgromadzona publiczność spot-
kała się z niespodzianką w postaci
niezakwalifikowania się do finału Ma '

dejówny na 400 ai stylem dowolnym
5 na 100 m stylem klasycznym Kiecs-

ki s Pogoni Katowic».

Pewnego rodzaju sensacją było zwy
skich); 2) Pogoń _

Katowice 89 punktów, | cięstw0 Kit (Qracovia) na 100 m 5ty
3) Polonia - Bytom; 4) G'om - Gdynia ! . t. D, ..

ty!" 54; 5) Zjednoczenia - Zabrze 3«; 6) San lem grzbietowym oraz sztafety Polonu
Siła—5

Legia — 21; 11)

,San) 3:34,2; 4) Kolarówna (Piast) 5:55.5.

100 m st. grzb. panów: 1) Kita (Craco-
via) 1:18,4; 2) Jabłoński (El.) 1:18,9; 3)
Langner (Piast) 1:192,- 4) Wąs (Pogoń Ka- ' punktów,
iowice) 1:19,3 . j drugie Kraków H pki„

Sztafeta 4X100 m st. dow. pań: 1) Piasi ' trzeci* — łięsk 15 pkt,
6:05,8 w składzie: NIedzielówna, Liszki'»- czwarta — Watstawa.

na, Szmltówna, Achtelikówna, 2) Pogoń
Katowic* — 6:25,7; J) Grom — 4:35,5; 4)
San Poznań i :37,6.

Sztafeta 3X100 m si. zmiennym panów:
1) Polonia Bytom 3:37,3 w składzie: Ze-

myr, Ramola, Zimny.
O zwycięstwie tej sztafety zadecydo-

wał w znacznym stopniu młody 14-letni

chłopak Zimny, który płynął b. ładnlg na

5 zmianie J był do pewnego stopnia re-

welację tego wyćclgu. Drugi* miejsc*
zdobywa sztafeta Pogoni — S:47,7; S)
Piast 3:52,2; 4) Elektryczność (W-o-a; 4:00. Frankiewicza.

W punktacji klubowej w zapasach 1)
Siła Mysłowic* 15 pkt., 2) RKS Legio (Kra-
ków) 11 pkt., 3) Zryw (Naklo) 7 pkt.,

W punktacji klubowej w ciężarach: 1)
Zryw (Bydgoszcz). 2) OMTUR (Bydgoszcz)
8 p., !) Legia (Kraków) 1 pkt.

W punktacji klubowej w zapasach t

ciężarach: 1) Legia (Kraków) U pif., ł>

Siła (Mysłowice) 15 pkt.
Na zakończani* mistrzostw etfbyt* się

rozdani* nagród, prz*z przedstawiciela
Głównego Urzędu Kultury F!zyczn*{ mji

Elektryczność 24; 10)
Filmowiec —

PIERWSZY DZIEŃ

ŁÓDŹ, 13.3. (tel wł.) Na pływalni
YMCA rozpoczęły się w sobotę zawo-

dy pływackie o Mistrzostwo Polski.

nym, która pokonała faworytów Pia*t
— Gliwice i Pogoń Katowice, uzysku
jąc najlepszy czas po wojnie .3:37,3.
WYNIKI ZAWODÓW PŁYWACKICH

W PIERWSZYM DNIU:

405 m styl. dowolnym dla panów: 1)
Ramola (Polonia) 5:25,7; 2) Marchlewski

zyki, połączony z prezentowaniem zawód

ników

miejsce. Wyścig ten • 6ył' Bajfrardriej
emocjonujący. Zawodnicy od startu

do mety dosłownie walczyli ,,5'eb w

łeb", a różnica na sneci« między
Komisja Organizacyjna Biegu Kolarski*- pier m a 0Eiataim bvła minimal-

go Warszawa — Praga — Warszawa urzą-

dza w „Romie" dnia 18 bm. o godz. B&-

19.30 wielki koncert sportowy pod hasłem Do ciekawych biegów aalaża' rów-

„Stolica swoim kolarzom". | nj3£ wyścig na 100 m st. klas. w koc

Nad koncertem objął patronat P. Z . Kol. | kufenc„ meskiej „kończony zwyćię-
Organizatorzy, chcąc zainteresować jae ." . , . .

najszersze rzesze publiczności wyścig,em ! st
wem świeśo upieczonego rekordzi-

kolarsklm Warszawa - Praga — Waroia- j sty Polski Szołtyska (Pogoń Kaiowi-

\va, urządzają w ramach aportowego fcon- cej, jł^iją niespodziankę sprawiła
!e .

r !U
_

P ° k !!iaZd .

V Wójcicka (Legia - War.zawa), zwy-

ciężając na 200 m st. klas. rekordzist-

kę i faworytkę tego biegu Kaletową
(Piast — Gliwice]. Drużynowo, jak

1 było do przewidzenia, najlepiej wy- j
padły kluby śląskie, które zajęły trzy
pierwsze miejsca, przyczyni tytuł dru

żynowego mistrza Polski ponownie
zdobył Piast (Gliwice).

W konkurencjach męskich najlepiej
wypadła Polonia (Bytom). Startując bez

pań bytoiniacy zajęli trzecie miejsce.
Najlepiej z klubów nie-tlląskich wy-

padł Grom (Gdynio), który zawdzięcza
flw§ czwarto lokatę w pierwszym rzędzie
Marchlewskiemu.

O ile poziom konkurencji biegowych
był niezbyt wysoki, ale -A-yrównany, to

w konkurencji skoków z trampoliny nie

Was zajął w finale ostatnie, czwarte
1 Zgłosiło się ponad 100 pływaków i p-:y • (Grom) 5:29,4; 3) Czupsrski (El.) 5:33,2.

1 •
1 .409» . styl. dowoln. . pai^: .1) Pawlik

(Zjedn.) 6:54,0; 2) Niedzlelówna .(Piast)
nvaczek.

•. Nie itawili się aa starcie tyiko sa-. 4:551; 3, żurkńv/na (San) 7.04(0. s

wodnicy BBTS i póznańskiej^arly, 1 100 m' styl. klas. panów: 1) Szołtysek

W ostatniej chwili komitet 01 gani- , (?ogoń) 1:18,8; 2) Krause Warner (Piast)
js . .

' 1:20,1; 3) Szciok Z. (Pogoń) 1:21,7; 4) Len

zacyjny zadecydował ominąć Pewne '

ger (Piast) 1:11,0.
formalności, związane ze zgłoszeniem .

J
2m-ms! k|ai>' p'Bń. WÓJclcka (Lsgla)

zawodników i dopuścić do utartu pły- I 3 21,7; ?) Kaleta (Piast) 3:27,5; 3) Melicko

&gi«$€BSMJki x foas&MasM F/MC/1

Mecz bokserski Ślęsk — Częstochowa
odbędzie się w dniu 21 bm. w Często-
chowie. Skład Śląska: Kowalczyk (Gó-
rowski), Grzywocz (Puzon), Matloch

(Karcz), Rademacher (Kiszkn), Sznei-

der (Kula), Nwwara (Kaszuba), Skwara

(Patorek), Kaczmarek (Kubica). W na-

wiasach rezerwowi.

Sekundant Paweł Szydło.

Z okazji pobytu Sztama, Wydział Wy-
szkoleniowy Śląskiego OZB. zwołuje na

dzień 20 marsa (sobota) o godz, 18-ej
w sali WF i PW w Katowicach przy «1

CZi

]i 7 AJWIĘKSZ4 niespodsiuriką pierw• jak dotychczas — piłka noirm jest bar-

iiI szego dnia mistrzostw było zurycię- dziej popularnym aportem i pływanie
stwo Kity fCracovia) w biegu na 100 nie móie konkurować s futbolistmni,
m stylem grzbietmvym. Speaker objaś- jeśli chodzi o ceny biletów,
nil widownię, że faworytami sq Langer Swego rodzaju dzielną kobietą tv ba-

i Was, którzy mieli najlepsze czasy w 'enie okazała się zawodniczka warssato-

przedbiegdch. Langer plynql na pierw- skiej Legii, Wójcicka, która przygoto-

szyj}i torze. Wąs na czwartym, tocząc ""'JSC się pilnie do wyścigu na 100 m

między sobą zaciętą tmihę i zapomnieli w stylu klasycznym, stanęła ,jta próbę"
o nicbezpiec~e:Utwie ze strony młodego tak dla „rozgrzania się tylko" tc konku-

Kity. rencji na 200 m i zdobyła tytuł mistrzy-
Ślązacy byli bardzo zdziwieni, kiedy ' ni Polski...

ukończyv}«r.y bieg, ujrzeli stojącego jui | Ta dobrze rozwinięta fizycznie i sil-

na brzegu Kitę... zawodniczki po wyjściu z basenu za-

Bieg na 100 m stylem klasycznym był /""Wsiafa,
^

^dzi d^mrnć się
Widzieliśmy ani jednego skoczka warto-

' i-^tr^ sprawą slqzakow. Natych-
^^ TM P^nych dni w spor

iciowego Nieobecność „wiecznie młode- j miast po starcie na czoło wyminął się Cl®
nT7-•V1 """/w,; go" Bredłicha i Grabera 8 SlemianowiJ Ssotysek, który też nie oddał prowadzę- „

Znan
y dziennikarz „nrtmvy. Jan

Raciborskiej Nr. 1 odprawę wszystkich 6® urcancna . «r r«a i, ' ' ^

„ ,. ,, Nogaj, Hartując w przedbitRu na 400 m

. ., . „. czanki oraz Witkowskiego — Filmo- nut do końca. Tylko Krauxe płynął *ty- . .

pmodownikow i mstmktorow Okręgu! ^anfci ^

oraz
^

b^^, ^m dowolnym - obok lS-teniego
Śląskiego.

„Klasyczne" i rekordowe swycięstwa przez położenie na łopatki.

PULA FINAŁOWA
DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W BOKSIE

2:35.

goń 3:04,3.
100 m st. dow. pań: 1) NIedzielówna —

1:25,4, 2) Szmidtówna Piast 1:25,4, S) Ma-

CZĘSTOCHOWA 14.3 (T*i. wł.). W okrę-
gu częstochowskim rozpoczęta została tu-

ra wiosenna mistrzostw A klasy. W pierw-
szym meczu WKS Wieluń pokonał Czar-

nych (Radomsko) 2:1 (1:1).
Obecna tabela wygląda następująco:

1) Victoria 5 gier 10 p. 21:3, 2) Skra — 5 dejówna Pogoń
8-22:11,3)CKS5-5 - 11:12, 4) Le-

glon 5 4 — 13:19, 5) Stradom 5-3 '
~

13:16, i) WKS Wieluń 1 — 2 — 2:1, 7) j
Czarni Radomsko - 4

_
o - 8:28. SZTAM NA ŚLĄSKU

rzSr^TiTi - -

zdobywając bramki przez Krupińskiego, 1 "er Feliks Sztam, wizytując kolejno spo-

Baraniaka i Malkiewicza po 2 oraz Nowa- ! sób prowadzenia zaprawy wa wszystkich

wiee (Łódź) spowodowała brak aSrak-' lem klasycznym, według starych wzo

cyjności w tej konkurencji. jr<m Pozostali trze} finaliści walczyli Domeclae.o s nunci pogodni
Wyniki szczegółowe finału drugiego ),motylkiem". Okazało 04 jednak, i« "fa P°ra

z
_

dnia mistrzostw przedstawiaj, się n^Astyl motylkowy dostany jest wyłączni. [ Jf W ohr̂

pujneo: Ula dobrze znających techniką tego T0. Jod*k>ego (5:49j), jednocześnie zo^
_

..i ' wit sa sobą dziennikaraa.
200 m «t. dow. penćw: 1) Merchlew-1 dzaju systemu. Krauze spraimi melada j

ikl Grom, 2:30; 2) Ramola Polonia 2:30,4, ' niespodzianltę, plasując się na drugim
3) Czupersk! Elektryczność • — Warszawa ' miejSCUt

Dość dramatyczny przebieg miał finał
200 m st. ki.: 1) Krauza Piast 2:55,2; 2) -ni

Brzęczyk, Polonia 3:04,3; 3) Szołtysek Po-1400 m siylem dowolnym pan. Początko-
wo na czele płynęła Niedzielówna. U"

trzymująca się rm drugiej pozycji Pa-

wlikówna miała daleko większe trudno-

ści z własnym czepkiem, który hamował

jej bieg, niż z pokryciem dystansu.

ka. Dla CKS, który wystąpił w rezerwo-

wym «kładzie, honorowy punkt strzelił

Zalas.

Derby Częstochowy — mecz Skra —

Victoria — zakończył się zwycięstwem
Skry 2:1 (0:1). Bramki strzelili: Gurg»! i

Ślęzak dla Skry. a Wieczorek dla Vtetorll.

Zwycięstwo Skry <było ciężko wywalczo-

ne, lecz całkowicie zasłużone.

•

W decydującym spotkaniu o mistrzo-

stwo plng-pongowo Częstochowy, Kra-

ków pokonał dotychczasowego mistrza

Skrę 5:4, uzyskując zwycięstwa przez Tcm-

tę 3, Krawczyka I Podwysockiego Punk-

ty dla Skry zdobyli: Brajtbart I Sorrper
po 2.

klubach bokserskich Śląska. Prócz inspek-

cji Sztam ma przeprowadzić Jeszcze wzo-

rowy trening z czołowymi zawodnikami

tak z seniorami Jak Juniorami Jak fównlei

ma przerowadzić odprawę przewodników

i Instruktorów.

PŁYWACY W III KLASIE
Na mistrzostwach pływackich klasy III

rewelacyjny wynik na 200 m st. dow 2:31,0
osiągną) Zazula z Gliwickiego Piasta.

Wsrtoić tego wyniku obniża znacznie fakt

rozegrania zawodów no 14-tometroweJ za-

ledwie pływalni. W normalnych warun-

kach Zazula napewno osiągnąłby ijUL

I Nic dziwnego, śt po wyjściu Nogaja
; s tvody — młode dziewczynki se Ślą-
j sha szeptały sobie rta ucho;

— Najtrudniej jest pisać rękę na tvo-
' dzie...

i" ^ "

Szermierze kl.B
| POZNAN 14.3 (Tel. wl.) . Rozegrane w

... , j, ! Poznaniu szermiercze mistrzostwa Polski

Kiedy wreszcie po 200 m czepek spam ! g zgromadri)y lamych młodych zawed-
PawUkóttma błyskawicznie doszła do ' ników. Do floretu stanęło ich 9 z 3 klu-
swej rywalki i bez wielkiego tvysilku '• bów, do szpady 5 z pięciu klubów, a do
minęła ja. Walka z czepkiem wyczerpa-

52abli 25. We florecie zwyciężył po za-

mmęia ją. K - ,011 ciętych walkaeh Chwalisz (AZS Poznań)
la jednak nmcokreowanę mistrzynię Pol , uzyjkuJąc w ojm ,u wa||tacfl d zwy,c(Ęslw .

ski. Na ostatnim nawrocie Pawlikowna . Talca , am<) ||0§i rwycl<5»tw odnieśli dwaj

finiszowała z największym trudem i wy-
' następni: Fiszer (Wawel Kr.) i Kuliński

grała tyUeo * przewagą 2 m, podczas < (HCP Poznań.) .

grata iyuc» r
Be '* \ o kolejności miejsc zadecydowały wał-

gdy rozpoczęła ostatnie 25 m * przewa- fc| doda,^we w

^^ chwalisz poko-
gą blisko 8 metrów. \ ne| Fiszera I Kulińskiego w Identycznym

Mimo wielkiej reklamy i starannych \ stosunku 5:5. Flszar zwyciężył Kulińskiego
- • V. o,„V7/».n„,\T ! 5:4. Ns dalszych miejscach znaleźli się

przygotowań pierwszego dnia widotcnła . Twafdokes2 (
y
MKS Kn(,

^

Rydz (MK8

była daleko mniej licznie obsadzona mx Kat ) 4:4 , Navvf0Cki (MKS) 4:4.
w zawodach lokalnych. W szpadzie po spotkaniach, stojących

Snrawiły to niewątpliwie wysokie ce- na zadawala|ącym poziomie plerwsz*
fi^- nr

TM TM,rf»r I-nvjjY,,*J miejsc* zaj^ł Jagiełło (AZS Wrocław) S
„y biletów. Wstęp na parter hosUował |edna porałka 2) Malodo .

300 zł, to znaczy tyle ile miejsce na bry (Mfcg) 2.z fh7p, (Wawel) 2.2, 4) 9o-

trybuni" na meczu ligowym. Niestety — kół (AZS Pozn.) 2:2, 5) Kubacki (AZI) 1:1.

PULA

FINAŁOWA

Cfl

u

i^

:

i^

;2 Warta1 ą

i punktów 'mM
:oai
• CTS

«

o

o

Ł.K.S. I Bi 12:4
; 11:5

13:3 I 14:2 S ;50:14j

M.K.S. I 4:12
j5:11 O !10:6 2 !19:291

Warta j 3:23 KI11:5i 2 j14:131

Tęcza | 2:14 6:10 5:11 s10 j 13:35 i

DWA niedzielne (potkania • druxy-1 ści moie odebrać prowadzenie (i naptsr?
nowe miftrsostwo Polski w boksie ne

— tytuł),
lala przyniosły w układzie tabeli puls' „Krwawy" bój rozefra »Ię aliej. Mię-
finałowej sasedniczych smiiE. ! dzy MKS i Wartg o zajęcie 2-go miejsc*.

Spotkanie łódzkie umocniło zdecydo- Te dwie drużyny jesseze se robę nit

wanie pAsrwną lokatę ŁKS, któremu wałczyły. Obie mają ambicje, MKS, jek
tylko jakiś wyjątkowy ibieg okoliczne, się wydaje poprawia • tygodnia na ty.

. dzień swą formę i naszym adanieni

decyduje spotkanie tyrh drużyn w Po-

anjiniu. Warta ma niewątpliwie przewa-

gę vf wagach ciężkich, w średnich «zan-

ae mniej więcej wyrównane, w lekkich

przyznalibyśmy przewagę MKS-owi.

Rozstrzygnięcie teK'> frapuję''» zapo-

wiadającego się pojedynku Wybizcia i

JfjtfZcflrty
pod znakiem

pięciu kół
Rozstrzygnięty został konkurł n. Wielkopolską, "być mo*że będziemy jnł

utwór muzyczny o tematyce opartej ni mieli C!.firiowo w „adcllodząc.i niedzić.

ideałach igrzysk olimpijskich.
Konkurs ten rozpisany został przez

Związek Kompozy:crów Polskich na

zlecenie Polskiego Komitetu -Olimpij-
skiego.

Przyznano następujące nagrody:
1'Sza w wysokości. 200.000 zł Stanisła-

wowi Wlechowiezowi za utwór na chór

a capclla pt. „Olimpijska Kantata Żniw-

na",
II-ga w wysokości 150.000 sł Grażynie

Baceteiczównie za „Kantatę Olimpijską"
na chór i orkiestrę du tekstu ody Pin-

dara.

Dwie Ill-cib równorzędne pó 100.000

zł Zbigniewowi Turskiemu ?.a „Symfo-
nię Olimpijską" i Tadeuszowi Szeligów•
skiemu za Kantatę o aporcie do słów K.

WierzyAskief*.

lę 21 bm. Będziemy świadkami ciekawe-

go starcia m. in. Iwańskiego z Adam-

skim i Szymankiewicza z Sobczakiem.

Te dwa spotkania mogą mieć władnie

decydujące dla ogólnego wyniku zna-

czenie.

Tęczn zado.wolić się będzie musiała

4-tg pozycją, gdyż nie wydaje naui się
by w czekających ją jeszcze spotkaniach
mogła liczyć na zwycięstwa. (Sg)

DWIE BRDY W WALCE
BYDGOSZCZ 14.3 (T*l. wł.). Na boisku

przy warsztatach kolejowych rozegrany

został mecz piłkarski pomiędzy pierwszą
a drugą drużyną Brdy, zakończony zwy-

cięstwem pierwszej 2:0.

Obie bramki strzelił Ziółkowski. Macs
ten był ostatnim sprawdzaniom. sił kol*»

Jeązy przed rejgrywkeml mistrzowiklMis



Sur. 9
PRZEGLĄto SPORTOWY

Nr. 22

W.f0 ML&ęjirisM 0 jedne 100 złotych
w

skacze 203 cm, Nowicki konkurentem Doddsa
(OD' WŁASNEGO KORESPONDENTA ,J*RZEGL4DU SPORTOWEGO")

WIADOMOŚĆ o swycięatwic Barfaa- Albrittonowi, który był najgroźniejszym
ry Ann Scott w St. Moritz wywoła- konkurentem.

Z kolei ogłoszenie podawało czas i łowysai narciarzami. Mąż Fraser by!
miejsce spotkania. Po dwóch dniach

Jo /«burzenia w normalnym życiu Ka-

ntat!;' do rady ministrów whjeznie, gdzie
premier King odczyta! telegram dono-

&?.ąvy o zwycięstwie Kanadyjki. Ottawa

przyszykowała wielkie manifestacje w

dniu powrotu łyżwiarki. Kanadyjczycy
0fl bpt-cjalnie dumni z tego, że opinia
europejska uważa Barbarę Scott za lep-

niż Sonja Henje w jej najlepszych
di.iach.

A propos Sonja Henje. Dziennikarze
anu-i ykańscy twierdz?, że Sonja Henje
jest obecnie znacznie gorsza niż jako
ainftorka w 1932 roku w Lake Placid.

„iroiijE Henje ma obeęnie miliony, ale

mit ma tego naturalnego wdzięku, jaki
aniiila v. 1932 roku jako amatorka" —

ip.b2« jeden z dzienników. !

Uttuwie, stolicy Kanady, postano-
wtono wręczyć Barbarze Scott sanio-

clióri, do podarowania którego nie do-

p- ,1-ił w ubiegłym roku Avery Brunda-

ge. Gd) by i tym razem mieszał się do

Jej sprawy, życie jego nie wiele warte, l

W>i»ec szalu, jaki przeżywa Kanada na

jjunlicie swej ulubienicy. '

ISa obronę amerykańskiego działacza

sportowego można powiedzieć, że w cii*

gu trzydziestu kilku lat pracy dla związ
kć-w amerykańskich nie wziął nigdy ani

nuta na koszty swych wyjazdów. |
Avery Brundage twierdzi, że dopóki

„To jest moment, który najlepiej pa- na wyznaczonym miejscu zgłosiło się
mięłam z olimpiady berlińskiej. Old trzech Anglików. Inni bądź nie żyją.
Dave pokaże wam jeszcze, że w Londy- bądź też mieszkają w innych czę-

nie nie zawiedzie".

Koszykarze amerykańscy do Londynu
zostaną wybrani z różnych zespołów.
W 1936 roku Amerykę reprezentowała
Globe Oilers z Mc Pheraon w stanie
Kansas.

I
SZEŚCIU NIEZADOWOLONYCH ,

MISTRZÓW ŚWIATA

ściach imperium brytyjskiego.

Korespondenci amerykańscy podpa
trywali czterech starszych panów, jak
po lunchu w Claridge'u, byli olimpij-
czycy demonstrowali sobie wzajemnie
swą wysoką jeszcze tężyznę fizyczną, i

Anglik Hussey demonstrował m.

reprezentantem USA na olimpiadzie w

Ga-Pa.

WISŁOCKI I NOWICKI

WYGRYWAJĄ

PO RAZ drugi w ciągu tygodnia w

nowojorskiej Madison Sq. Gar-

den osiągnięto szereg dobrych wyni-
ków lekkoatletycznych. McKenley wy

grał 500 y. w 57,3 sek. Bob Morcom

skoczył o tyczce 441 cm. Albritton i

ALNE Zebranie jednego ze sta-

rych warszawskich klubów spor*

lowych, klubu, który położył wielkie za

sługi dla rozwoju sportu polskiego, zdo-

bytval mistrzowskie tytuły, często repre-

zentował Polskę na zawodach międzyna-
rodowych, a nawet wysyłał swoich za-

wodników mi Olimpiadę.
Słowem — Klub o starej, dobrej tra-

dycji sportoivej.
Na zebraniu jest przeszło 300 osób.

Środowisko, inteligencja urzędnicza',
„prywatna inicjatywa", rzemiosło, tro-

chę młodzieży akademickiej i nieaka-

demickiej, oraz wielu dawnych, przed-
wojennych członków.

W wolnych wnioskach pada projekt:
— Każdy z członków Kłubu opodat-

kuje się na Fundusz Olimpijski jedno-
razową składką w wysokości 100 złotych
(słownie: sto złotych).

Cóż to jest dzisiaj 100 złotych? Pacz-

kość 2 metrów.

wzorowy „szpagat" na dywanie hallu 1
scem w skoku wzwyż 203 cm. Nowic-

ISTRZOSTWA świata w podnoszę-! hotelowego, a jego towarzysz prze-1 ki wygrał 880 y. w 1:55,8. Wisłocki

ni u ciężarów, jakie odbyły się w
' szedł w pięknym stylu przez dwa nie ! jest piątym z kolei zawodnikiem, któ-

l iladellii wyłoniły sześciu niezadowolo- wysokie krzesła hotelowe. Sam Rand, | ry przekroczył tej zimy w hali wyso-

nych mistrzów, samych Amerykanów, który w 1908 r. był czwarty za trze-

którzy w nieobecności Rosjan nie mieli ma innymi Amerykankami, demon-

żadnej konkurencji i nudzili się w < ..a
- strował również dobry styl, ogranicza

sie mistrzostw tak =amo jak nielicznie iąc się jednak do „przejścia" walizki.

która znalazła się na jego drodze w

hallu.

Wisłocki podzielili się Pierwszym miej ka papierosóiVi dwa Młogramy chleba.

Nawet ćwiartki wódki, czy puszki fistasz

zebrana publiczność. Poczynajyc od wa-

gi koguciej mistrzami zostali kolejno:
i) Joe Dc Piętro (612 funtów we wszy-
-tkich próbach), 2) Tony Terlazzo (715
f.), 3) Slaniey Stańczyk («IM f.), 4) John

Terpak (799 f.), 5) John Davis (858 f.) .

W wadze piórkowej t\ tułem mistrzow-

skim podzielili sig Robert Higgins i Er-

merick I»hikawa po 661 funtów.

RENDEVOUS OLIMPIJCZYKÓW
Z 1908 R.

Ą MERYKANIN William M. Rand

/"Vstartował w 1908 roku na climpiu
dzie w Londynie. Obecnie Rand jes!

TOMEK JAROSZ ZŁAMAŁ RĘKĘ |

T">MMY Jarosz będzie miał opero-J
waną prawą rękę, którą złamał

w ubiegłym październiku. Jak widać,
rodzina Jaroszów nie ma szczęścia.
Swego czasu kontuzja kolana bardzo

ujemnie wpłvnęła na karierę Teddy
Jarosza — starszego brata Tomasza.

J..ATAJACY PASTOR" CHORY

Joe Verdeur przepłynął na zawo-

dach w New Haven 200 m stylem kl.

V/ doskonałym czasie 2:32 min. Na

tych samych zawodach Allen Stack u-

stanowił nowy rekord światowy na

400 m stylem grzbietowym w czasie

5:03,9.
Stan meczów Kramer — Riggs jest

w tej chwili 15:14 dla Kramera.

ków nie można za nie kupić. •

A mimo to za wnioskiem padło 9 gło-
sów. Przeszło 300 sportowców głosoica-
ło przeciwko. Pożałowali tych swoich

100 złotych Olimpiadzie.

Tak — „oni nam nic nie dadzą" —

więc i my nic nie dajmy rut Olimpiadę.
Niech da PUWF i Rząd!

To głosowanie (zresztą autentyczne)
jest typowe. Nazwa Klubu nie gra żad-

nej roli. Gdybyśmy zwołali wulńe zebra,
nia wszystkich klubów sportowych »

Polsce, to dyskusja, sposób rozumowa•

nia i wynik byłby w znakomitej więk-
szości taki sam.

A przecież to głosowanie to nic inne-

go tylko legitymacja wyrobienia sporto-

wego i obywatelskiego ludzi, którzy ze

słuszną dumą uważają się za.sportowcóio.
Jeśli oni nie uważają za konieczne, ż«

należy poprzeć taki cel jak Olimpiada,
drobną nic nie znaczącą, składką, to. nit

dziwmy się, że reszta społeczeństica d/m
tej sprawy i w ogólności do zagadnie*
sportu odnosi się całkowicie obojętnie.

Dyskutuje się często na zebraniach i

na łamach prasy o konieczności propa-

gowania idei sportu wśród społeczeń-
stwa, o pozyskaniu dla sportu mas chło-

pów i robotników. A tymczasem trzeba

przede wszystkim pozyskać dla sportu—

sportowców.

Jak więc można móimć o rowom

Przeciwko głosowali ludzie, którym ; sportu w Polsce, umasowieniu. jego i pod
nie szkoda było złożyć na potrzeby swo-

' ciągnięciu wyników, jeśli te rzesze spor-

jego Klubu nawet paru tysięcy złotych.
'

towców, które już mamy chcą wszylt-
Nie chodziło więc tutaj o jakieś oszczę- ko brać, a niczego nie chcą dać. od sie-

dności. czy skąpstwo. i bie.

Ifniosek został przyjęty wrogimi okrzy j Nawet tych jedynych, głupich 100 zło.

,J\'ie chcemy, poco nam to —! tych.kami:

oni nam nic nie dadzą —

mamy

niejsze wydatki"...
Ko.

Trzydniowe zaw( mistrzostwo

POPŁOCH w kołach sportowych i Polski w koszykówce żeńskiej z udz'a-

wywołała choroba „latającego pa I lem 5 zespołów wyłoniły mistrza dopie-
stora" Doddsa, który poszedł do szpi- ; ro w 10-ym z kolei meczu pomiędzy
tala. Lekarze twierdzą, że przeziębie- ; drużynami warszawskiego SICS i łódz-

Ł^dzie żył nie zaprzestanie wulki z pse

•<sd. amatorstwem. Brundage był repre- i prezesem wielkiej firmy w St. Louis i

»:iitanteni Ameryki w 1912 roku na wybrał się w końcu września w spra-

li. noijd.zie sztokholmskiej. | wacli handlowych do Londynu. Widok nje j wyrzuiy są niegroźne. kiego ZWM Zryw. Organizatorzy zawo-

Sport jest rozrywka, zabawą lub I Londynu musiał nasunąć Amerykunino- Na kazan'ach, wygłaszanych przez , dów mieli przeezueie wstawiając do

odpoczynkiem. Z chwilę kiedy bierze | wi wiele wspomnień, bowiem na trzeci najlepszego śi edniodystansowca Ame- '

progrsmu spotkanie tyrh drużyn, jako
dzień po przyjeździe jego do Londynu ryki, Gil Doddsa i pastora jednocze- ! ostatnie, bo w ten sposób tytuł umtrzoisię pieniądze za uprawianie sportu staje

aię pracą taką samą jak układanie ce-

gieł przy budowie budynku i tak za-

wsze trzeba sport pojiii»«ać" — twier-

dzi Brundage, właściciel wielkiej firmy
budowlanej i szeregu hoteli w Chicago.

1'ANTAZJE HOTELARZY

AMERYKANIE są przekonani, że

zostali skrzywdzeni w St. Moritz w

.s okach narciarskich, gdzie Gordon

Wieli mając najdłuższe skoki został ze-

jąknięty na piąte' miejsce. ' Krytykują
(Bri5uit'zucjf Szwajcarów, -

co jest charak-

terystyczne, gdyż Amerykanie nigdy te-

go nie robią i nie interesują się nic-ym
inym poza wynikami. Najgorzej za skó-

rę zasli im hotelarze szwajcarscy, któ-

rych ekipa poprostu oskarża o naciąga-
nie. W St. Moritz Amerykanie przekro-
cz) li swój budżet jak mówią dzięki te-

mu, że mieli wystnwi ine rachun' '

.,za

mleko, którego zawodnicy nie pili i

śniadania, które były podawane w fan-

tazji hotelarzy".

DRUŻYNA DO SPRZEDANIA!

WASZYNGTONIE jest do sprze-

dania drużyna koszykówki „Wa-
shington Capitols" za 120 tysięcy dola-

rów. Właściciel drużyny Migiel Uline

równocześnie właściciel hali napewno

opuściłby w cenie, ponieważ zamienia

lilii;- na chłodnię.
Za trzy tygodnie rozpocznie się tur-

niej koszykówki w Madison Sq. Garden.

Amatorzy tego sportu już dziś stoją w

ogonkach po bilety, choć niewiadomo

jakie drużyny wonną udział w turnieju.

M.

ukazało sie vi Times następujące o

szenie:

„1908 — Bieg przez plotki. W .

Rand amerykański zawodnik na 110 me-

trów obecnie chwilowo w Londvnie,
pragnąłby spotkać nngici-kich uczestni-

ków tego biegu, z którymi trenował w

Brighton".

śnie zbierają się tłumy młodzieży.

GRETCHEN NIE JEST NIEMKĄ

RETCHEN Fraser, amerykańskaG'

tajemnicą do samego końcawski był
turnieju.

W decydującym spotkaniu SKS góro-
wał nad . Zrywem przede wszystkim dy-

mistrzyni olimpijska, mimo swego
' spozycją strzałową. W pierwszej poło-

niemieckiego im enia, nie ma nic wie SKS prowadził 9:1. Zryw podciąg-
wspólnego z Niemcami. Rodzice jej nął do 6:9. ale doskonale usposobione
przyjechali z Norwegii, oboje byli czo warszawianki uzyskały przewagę aż 13

pki. do przerwy z wynikiem 24:11. Po

przerwie SKS utrzymał tę przewagę i

wygrał spotkanie 37:25, zdobywając w

ten sposób tyiuł mistrza Polski. Punkta-

mi w tym meczu podzieliły się dla

POZNAŃ, 13.3 (Teł. wŁ). ZZK 'Po- przedniego, zdobył punkty przez Drze- SKS: Pachlowa 16 ' Wojewódzka 9, Mo-

znań)—AZS (Warszawa) 73:34 (30:1-1).
Do Poznania zjechał AZS warszawski w

składzie osłabionym, bez Jaźnickiego i

Bartosiewicza, to też wynik był zgóry
przesądzony na korzyść kolejarzy miej-
scowych. Wygrali oni mecz łatwo w sto-! ka: TUR — YMCA (Łódź) 41:38
sunku 73:34. AZS tylko dó przerwy

1 (19:14). Kosze strzelili: dla Turu —

umiał sławić czoło dobrze grającej Iru- Skrocki 18, Mechliński 12, Kopczyński
żynie ZZK. Po zmianie stron warszaw-i 2, Sienczak 7„ Kaliński 2. Dla YMCA:

scy akademicy opadli zupełnie z sił. Markowski I — 16, Kudelski 12, Narkie

W drużynie warszawskiej mogli się' w acz 6, Ciszewski 3, Szymański 1.

podobać jeszcze jako tako Popiołek i j W zespole YMC.4 najlepszym byt Mar

Drzew-osowski, nie znaleźli oni nicste- ; itowski, w TUR-rze Skrocki.

ty zrozumienia u reszty. Olesiewicz,' „

. . , . 1IWI-i i1 Zi
»ząd Klubu Sportowego IKS przy Li-

ktory doskonale krył Grzechow.aka pod dzQ Morskjej w lnomocławiu pJaj* do

koniec meczu popełnił kilka taktycznych j wiadomości, że w dniu 21 marca bf. orga-
błędów. W drużynie poznańskiej do- nizuje wiosenny bieg uliczny na trasie
brze wypadli Kasprzak i Jarczyński w,

ca 4000 m °

puchar przechodni fundacji
„.„.,.,..

1
Wydziału Powiatowego oraz nagrody i dy-

obronie. Grzechowiak dopiero po przer- p|Qmy
wie. Dobrze tym razem strzelał Śmigiel- ( Bieg rozpoczn|e 5ią 0 godz 13 30 slQrl

ski i K.olaśniewski. Śmigielskiemu za- i meta przy Zarządzie Miejskim Zgłosze-

rzucić można jednak zbyt wielką po-

wolność. Punkty dla kolejarzy uzyskali:

wosowskiego 14, Popiołka 9, Popław- ,

rWta 4 '

Tkaczyk i Wiśniewska po 3,
skiego I 6 i Olesiewicza 1. Strzelcami

dla drużyny poznańskiej byli: Bilewicz

8, Szymura 8, Matysiak 4, Urbanowicz 1.

GDAŃSK, 14.3 (Teł. wł.). Koszyków-

przedsia-

by!y

Kozłowska 2. Dla Zrywu: Glażewiśka 8,
Gruszczyńska 7, Janicka i Sekulanka po

3, Nc witków a 4.

Ostateczne wyniki mistrzostw

wiają się następująco:

1) SKS Warszawa 4:0 135-.ĆS.
2) ZWM Zryw tódź 3:1 137:86.

3) AZS Warszawa 2:2 109:105.

4) Wista Kraków 1:3 92:98.

5) MKS Lublin 0:4 62:177.

Poszczególne wyniki spotkań

stępująca:
AZS — SKS 31:12 (14:6),
Wisła — MKS 47:11 (24:7),
SKS — MKS 39:11 (26:6),
Zryw — Wisła 35:9 (14:6).
SKS — Wisła 28:20 (14:8),
Zryw — AZS 34:25 (21:14),
Zryw — MKS 43:15 (16:11),
AZS — MKS 48:25 (12:11),

Zarody piłkarskie o puchar Dolnoślą-
skiego OZPN. Pakosa — Śasil 3:1 (2:0).
Pocztowy Klub Sportowy '.KS ' Drukarz'H:Q
(4:0), KS Elektrownia — KS Odra 1:0 (0:0),
GUZ — KS Semafor 4:0 (1:0), Pafawag —

Garbarnia z Brzegu 4:1 (3:1).

AZS — Wisła 24:16 (12:8).
SKS — Zryw 37:25 (24:11).
Szczegółowe omówienie mistrzostw p»

damy w następnym numerze.

nia zawodników przyjmuje Sekretariat

Klubu. Sąd Grodzki pokój 1 — do Ił bia.

Składy Polski i Czechosłowacji
na mecze w koszykówce męskiej i żeńskiej

PZPR ustalił następujący skład repre

zentacji Polski na mecz z Czecho-

słowacją, który odbędzie się 20 marca

w Warszawie:

Maleszewski, Ulafowski, Dowgird,
Żyliński, Jarczyński, Urbanowicz, Grze-
chowiak Dylewicz, Rusakiewicz i Ko-

W eliminacjach pływackich przed me-

czem w Krakowie odbyły się we Wro-

cławiu zawody miejscowych drużyn. Z cie-

kawszych wyników: 200 m st. dow. pa-

nów 1) 'Olahowskl 2 min. 49,8,' 2) Oleniak

2:54, 100 m klas. panów: Iwanowski 1:27,
100 m dow. pań: Fijałkowska 1:31, 100 m

klas. jun.: Cwynai 1:43.

Koszykówka bije obecnie wszelkie mu- j Jarczyński 18, Śmigielski 17, Kolaśniew-
żliwe rekordy.

Barbara Self koezykarka z Texns zdo-

była 4.189 koszy w ciągu 118 gier w o?ta

tnich trzech sezonach. Jest to lepiej niż

kosz na minutę!

OLIMPIJCZYCY USA NA KOLOROWO

Ą JM KRY KAŃSKI zespól w Londynie
J. *. może mieć w lekkiej atletyce wię-
cej kolorowych zawodników niż kiedy-
kolwiek. Z pewniejszych kandydatów
można wyliczyć plotkarza Dillarda,
sprinterów Conwella, Ewella, Careya,
rearuiana, miotacza Fonville i skoczka

Albri ttona, z zawodniczek Purifoy, Wal-

ion i Coachman (pierwsza, która poko-
nała Walasiewiczównę).

Dave Albritton, czarny skoczek, który
sv wieku 36 lat skacze 203 cm i był dru-

gi w Berlinie, zapewnia, że zdobędzie
sobie miejsce na statku do Londynu. W

Berlinie przegrał do Johnsona w czasie

zimnej pogody. Albritton miał baweł-

niany kostium treningowy nie chronią-
cy go przed zimnem, Johnson wełniany
i koc. W przerwach między skokami

John .on pozwalał używać swego koca

inym zawodnikom jak Finowi Kotkaso

wi oraz Japończykom, ale nie pozwolił

WARUNKI PRENUMERATY

cnleslqeini9 ..." E|

Wpłacać wył,cxnio na adrei Admlnlotia-

e|l — Warszawa, ul. Mokotowska 3

„Pnegiąd Sportowy", konto P.K .O. MłJS

CENY OGŁOSZEft

ss S Rim w takfcW siarokoiel jadnaj
sipclty - H ii.

ski 16, Grzechowiak 13, Kasprzak 9.

Dla AZS: Popiołek 12, Drzewosow-

ski 10, Olesiewicz 6, Bracia Popławscy
i Słyk po 2. Zawody prowadzili dobrze

sędziowie: Ejlue i Lod-zi i Bawalowski

s Poznania.

POZNAŃ, 14,3 (Tel. wł.) . AZS —

Warta 32:16 (17:12). Akademicy war-

szawscy zrehabilitowali się za sobotnie

j porażkę, zwyciężając Wartę 32:16. Wąr-
i ciarze zagrali nadzwyczaj anopiicznie,

pray caym drużynę prześladował pech w

strzałach. AZS lepszy aniżeli dnia po-

KONKURS „ZGADNIJ KTO WTÓRA"
Kupon Nr 19. Nledzlała, 21 marca 1941 r.

A B CKONKURS „ZGADNIJ KTO WTÓRA"
Kupon Nr 19. Nledzlała, 21 marca 1941 r.

1i'x12 11x12 11x12

1) Garbarnia — Legia

2) Polonia W-wa — Cracovla

i) ZZK Poznań — Wisła

4) Łódzki K8 — Buch

5) Amatorski K3 — Warta

t) Rymer — Tarnovla

7) Polonia Rytom — Widzew

t) Zwierzyniecki Kraków — Chełmek

9) Sarmaejn Będzin — RKS Zagłębia

10) Boruta Zgierz — ZZK Łódj |
11) Marymont W-wa — Grochów W-wa

piny |

j20zł. 20 zl. 20 zł.

Źurawski w ostatnich czasach poczytał
znaczne postępy, czego dowodem jest

zdobycie mistrzostwa Warszawy

Odpoicieclzllaśnicwski. Na kilkudniowy obóz powo-

łani zostali poza nimi: Pawlak, Barto

siewicz, Jaźnicki, Barszczewski, Dziel

i Popiołek.
Skład CSR: Siegl, Benaczek, Sima-

czek, Chlup, Novak, Mrazek, Skerzik,
Toms, Krzepela, Kozak, Kolarz i Sta

czek.

Skład reprezentacji Polski na mecz

kobiecy z Czechosłowacją, który od-

będzie się 28 marca w Warszawie u-,

stalono następujący:
Pachlowa, Kamecka, Pudłówna, Wo

jewódzka, Jaźnicka, Mamińska, Grusz

czyńska, Głażewska, Janicka, Kowa-

lówka, Na obozie przebywać będą
również następujące zawodniczki:

Kirszanek, Łaptaś, Dziadkiewicz, Woj
tyrowska, Parszniak, Rudzińska. Ro-

gowska.
Skład CSR: Tosnaszkova, Markova,

Mirovicka, Fragnerova, Merhautova,, i «yński stoczył ponad 200 walk, 8) Ant-

Mawrocfci Janusz '— Pruszków. Jest Pan

jeszcze zbyt młody. Przepisy nie pozwa-

lają, aby chłopcy poniżej lat 16-tu wy-

stępowali na ringu. Tymczasem radzimy
uprawiać gimnastyką, która" niewątpliwie
stanie się dobrą' zaprawą przed rozpo-

częciem trenowania się w pięściarstwia.
Gdy Pan będzie już miał 14 lat moża

Pan już rozpocząć lekkie treningi bokser-

skie, ale pod kierunkiem doświadczonego
instruktora.

3. Jaworski — Szczytno. 1) Dozwolone,
ale w praktyce nie stosowane ze wzglę-
du na niebezpieczeństwo kontry. 2) Nie,
3) Tak, 4) Jeden punkt pomocniczy'; za

cios czysto wyprowadzony i który do-

szedł do celu, 5) Za ostrzeżenie nie odli-

cza się punktów, 6) Pisarski złamał rękę
w meczu z Węgrem Szigettim (spotkanie
Budapeszt — Warszawa w Warszawie).
Lekarz nie wiedział o kontuzji, 7) Kol-

Scheinostova, Divecka,
Kopaczkova, Szolcova.

Vagnerova,

Iml4

Spnadan* inacskAw olimpijskie» • 2S cl

(Rupon wyciąć)

AZS Wrocław zadokumentował, że

"portowcy Zachodu nie myślą pozostać
w tyle. Tytuł mistrza Polski w siatce

powędrował do stolicy D. Śląska.

'JWASA: wsiyslkło spotkania w kupo-
osą spotkaniami piłkarskimi. Firmy

przyjmują kupony najpóinlaj do czwartku,
dnia 16 marca godz. 17-e|. Zgłoszenia
wygranych nalały «klodać do wtorku,
dnia 2S marca godz. 17-e). Ogłoszenie
przyznanych nagród nastąpi w sobotą,
Ml S MIM,

Ze świata
Walia pokonała Irlandię w meczu

piłkarskim 2:0.

Belgrad — Praga mecz piłkarski od

będzie się w Belgradzie w dniu 9 ma-

ja.
Oxford — Cambridge, tradycyjne

wyścigi wioślarskie rozegrane zostaną
27 marca. j

Niemcy, jak widać, posiadają nadal

dobre warunki do uprawiania spor-

tów. Niemiec Walter Klingę pobił w

Brunświku rekord europejski, przepły
waiąc 100 BU stylem grzbietowym w

1:08,1. Dawny rekord należał do Fran

cuza Nakache,

Koudela, czołowy pięściarz czeski,
dobrze znany naszym bokserom, prze-

szedł do wagi lekkiej. Na olimpiadzie
ma zamiar walczyć w półśredniej,

W kałdym punkcie przyjmowania kupo-
nów tą równloł do nabycia btoszuiy, za- POZNAŃSKA

wiorające regulamin konkursu.

Srający z prowincji, gdzie nl«

KL. A

j POZNAM 14.3 (Tel. wi.) . W niedzielę ru-

... , . ,

mB
"yla ze startu poznańska klasa A. Wy-

punktów przyjmowania kuponów, powinni nilt| osiągnięto następujące: San Poznań

(War- zjednoczeni Poznań 3:1 (1:1), Polonia

Poznań — Stella żablkowo 2:1 (1:1), Adml-

ra Poznań — Protna Wieruszów 5:1 ,(1:1),

zwrócić się listowni* do P. K. Ol.

szawa, Al. Stalina 34-1) • nadesłanie ra-

etaarina i imtnihcjk

kiewicz wygrał z Czortkiem na mistrzo-

stwach Polski nieznacznie ale sprawiedli-
wie.

Dzidek s Radomia. Przy klasyfikacji
bierzemy pod uwagę formę zawodnika;

a nie z jakiego miasta bokser pochodzi'.
Szkoda, że Przybytnlewski nie startowa?

w mistrzostwach okręgowych, nie będzie
więc mógł walczyć w mistrzostwach Pol-

ski 1 nadal nie zostanie sklasyfikowany'.
Jeśli przyczyna podana przez Pana o je^
go nieobecności na mistrzostwach jest
istotną, to niezbyt pochlebnie świadczy,
0 karności tego zawodnika. Jest on je-
szcze zbyt młody, aby mógł „obrażać

się" na sędziów. •

„ Zgoda" — świętochłowice. Za po-

zdrowienia z Przemyśla bardzo dziękuje-

my.
'

B. J. — Poznań. Klimećki spotkał ' s!ę
z Niewadziłem 13 stycznia 1946 r. w;' ra-

mach meczu ŁKS — Warta w Łodzi; (13:3}.
1 przegrał wysoko. Po raz drugi Kiime.ek.l

przegrał w finale mistrzostw Polski w Ło-

dzi w 194« r.

Wu-Zet. interesują nas nasze' własna

błędy, a nie obce. Prościej było zwrócić'

się bezpośrednio do zainteresowanej Re-

dakcji.
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